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de UvA en VU door de Centrale
Studentenraad weggestemd. In deze
editie van Folia Magazine leest u
een uitgebreide reconstructie van
het proces. Over het feit dat de fusie
vooralsnog niet doorgaat, heb ik geen
mening. Maar één onderdeel in het
hele proces heeft me erg geïntrigeerd,
en dat is de daadwerkelijke macht die
studenten van de UvA hebben. De
fusie tussen de twee bètafaculteiten is
namelijk niet los te zien van de intensieve samenwerking tussen de UvA
en de VU, de wens van de gemeente
voor een internationalere profilering
en de druk vanuit Den Haag. En
dan heb ik het nog niet eens over de
wensen van het bedrijfsleven. Door
het ‘nee’ van de studenten, komt er
veel meer dan alleen de bètafaculteit
op losse schroeven te staan. Eén ding
maakt het bestuur van de UvA echter
wel duidelijk: de mening van studenten telt. Of het CvB daar blij mee is,
betwijfel ik.
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de week
Nieuwjaarskater

O

ok zo’n heerlijke jaarwisseling
gehad? Met een oliebol, glaasje
bubbels, en voor een enkele
student wellicht een pilletje erbij?
Of behoorde je tot het groeiend gezelschap dat
het nieuwe jaar met één of twee vingers minder
wakker werd? Spelen met vuurwerk, het blijft
gevaarlijk. Daar kunnen ze bij de UvA over
meepraten. Want hoe erg jouw kater de eerste
januari ook was, die waarmee ze het nieuwe jaar
op het Maagdenhuis startten was zonder twijfel
een stuk heftiger.
O zo vurig had men gehoopt 2014 fris te
beginnen met het vooruitzicht op een spoedige
bètafusie. Het vuurwerk dat zich eind december
tijdens de studentenraadsvergadering afspeelde
sloeg dan ook niet minder dan een volle hand
aan illusies weg. Daar ging die mooie droom
van de bètafaculteit met een hoop geknetter
en gesis de lucht in. Ze waren nog zo gewaarschuwd. Want gevaarlijk vuurwerk, dat is de
studentenraad natuurlijk bij uitstek. Niet meer
mee spelen dus, is ons advies.
De beste remedie tegen katers? Dat weten
studenten als de beste – gewoon door blijven
drinken. Op de UvA deed men dat dan ook
maar, op haar eigen verjaardagsfeestje de Dies.
Gedronken werd er op de VU ook, maar dan
uit de zoveelste gifbeker die de universiteit de
afgelopen tijd te verteren kreeg. Deze keer was
het universiteitshoogleraar Peter Nijkamp, die
door zowel andermans als zijn eigen teksten
net iets te vaak te copy-pasten de universiteit
in verlegenheid bracht. Een borrel zit er daarbij
voor de VU’ers binnenkort ook al niet meer in,
nu haar eigenste stamkroeg café Uilenstede na
achtendertig jaar de deuren gaat sluiten. Het zit
ze niet mee, daar op de De Boelelaan.
Ook bij de HvA begon men het nieuwe jaar
met hoofdpijn. Dachten ze in Eerste Kamerlid
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De marketingafdeling van de HvA maakte de kerstvakantie overuren, toen wekenlang werd gesleuteld aan een stoere videoclip voor de enige echte
HvA-rap. En, het moet gezegd: het resultaat mag
er wezen. Geen wonder dat de video deze week de
top van het wereldwijde web wist te bereiken: een
heuse vermelding op GeenStijl.

Marleen Barth een betrouwbaar nieuw lid van
de Raad van Toezicht te hebben gevonden,
blijkt haar benoeming volgens de eigen statuten
van de hogeschool niet rechtsgeldig te zijn. Die
nare juridische rompslomp ook altijd. Toch
pakken ze dat bij de hogeschool voortvarender
aan dan op de UvA. Want zinnen de regels over
akelige zaken als benoemingen, instemming en
toezicht je niet, dan pas je die toch gewoon aan?
Zo gepiept.
En ook met beeldvorming weten ze op de HvA
wel raad. Een heuse rapvideo werd de afgelopen
weken in elkaar gedraaid, waarin rappers USF
en YoungSous hun hogeschool met enthou-

siasme toerappen. Helemaal ‘van de straat’ is
een door afdeling Communicatie bedachte
gangstarap misschien niet. Maar ach, de kekke
handgebaren en zorgvuldig scheefgezette petjes
maken een hoop goed. Op de HvA weten ze wel
hoe ze de jongmensch moeten aanspreken! yyy
Clara van de Wiel

6 januari 2014

tweet van
de week
Menno Woudt
@Mennowoudt
Hoorcollegedocente roept bij vrijwel elk
begrip: ‘Nee! Hoeven jullie niet te onthouden
hoor!’ Dat wordt een eenvoudig tentamen.
#uva
https://twitter.com/mennowoudt

het moment

Tijdens de dies natalis op 8 januari kreeg Alvin Roth een eredoctoraat van de UvA. Op de foto krijgt Roth de kappa van pro-rector Bob ten Cate.
Alvin E. Roth (1951) is hoogleraar economie aan Stanford University en emeritus aan Harvard University. Roth ontving in 2012 de Nobelprijs voor de Economie voor
zijn werk op het terrein van applied market design. In dit vakgebied worden elementen van de speltheorie gebruikt om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Een voorbeeld hiervan is het systeem dat Roth ontwierp om donornieren toe te kennen aan patiënten. yyy foto Mats van Soolingen

navraag Jarmo Berkhout
Een dynamische stad die openstaat voor jongeren, dat is de toekomst van Amsterdam als het aan de jongens en meisjes van jongerenpartij
NAT ligt. Deze week presenteerde de nieuwe partij haar programma en lijsttrekker: filosofiestudent Jarmo Berkhout.

Gefeliciteerd! Waarom ben jij voor NAT
de beste lijsttrekker?
‘Als student weet ik precies tegen welke problemen studenten aanlopen. En ik wilde altijd al
wel iets in de politiek doen, maar bij geen van
de partijen voelde ik echt de behoefte om me
aan te sluiten. Totdat NAT langs kwam. Hun
idealen spraken me meteen heel erg aan.’
Wat zijn die idealen dan?
‘Wij behartigen exclusief de belangen van
jongeren. Andere partijen moeten altijd ook
rekening houden met de rest van hun electo-

raat. Voor ons is het oplossen van problemen
als de jeugdwerkloosheid en de woningnood
onder starters echt de eerste prioriteit. Er zijn
in Amsterdam maar liefst drie ouderenpartijen.
Wij bieden daaraan nu een tegenwicht.’

Een van jullie programmapunten is de
‘Amsterdamse Drugsmaatschappij’.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
‘Het is een feit dat veel Amsterdamse jongeren
drugs gebruiken. Wij vinden dat je dat een stuk
veiliger kunt laten verlopen, door veilige, geteste
drugs aan jongeren te verkopen. Deze stad is al-

tijd leidend geweest in soepele drugswetgeving.
Ook bij het doorbreken van dit laatste taboe zou
Amsterdam de leiding moeten nemen en een
proef met legale harddrugs ondernemen.’

En mijn oudere buurvrouw, kan die ook
wat aan NAT hebben?
‘We zijn heus niet tegen ouderen, we pleiten
niet voor een soort dictatuur van jongeren. Ons
partijprogramma is wel uitsluitend op jongeren
ontworpen, maar als we in de raad zitten zullen
we ons ook op andere punten gaan richten.’ yyy
Clara van de Wiel

FoliaMagazine

5

De bètatrein die door

Alles ging betrekkelijk soepel in aanloop naar de gezamenlijke nieuwe betafaculteit AFS, bestuurlijk
gezien. Totdat de medezeggenschap vriend en vijand verbaasde door het plan weg te stemmen.
Een reconstructie. tekst Clara van de Wiel

‘E

en fenomenale stap. Historisch.’
Burgemeester Eberhard Van der
Laan is niet bang om grote woorden te gebruiken, tijdens de presentatie van de fusieplannen van de UvA en de
VU op 16 mei 2012. Naast hem in de bomvolle
collegezaal op het Science Park staan collegevoorzitters van de UvA en VU Louise Gunning
en René Smit. Ze stralen. Met een nieuwe, gezamenlijke bètafaculteit gaan ze de concurrentie
aan met Oxford en Cambrigde. Niet minder
historisch was de manier waarop die bètadroom

onlangs tot een abrupt einde kwam. Met een
overtuigende meerderheid stemde de studentenraad op 20 december het plan voor de Amsterdam Faculty of Science (AFS) weg. Hoe konden
de wensen van bestuur en studenten zo ver uit
elkaar lopen?
De verhouding tussen de twee Amsterdamse universiteiten, die is natuurlijk van oudsher al wat
stroef. Want op de UvA, daar vind je nu eenmaal
een ander slag mensen dan op de VU. Maar is het
inderdaad dit cultuurverschil waardoor de bètafusie al vanaf het begin gedoemd was te misluk-

PARADEPAARDjE
Dat studenten bezwaar zouden maken tegen

December 2011 De UvA en de VU gaan
verkennen of een alliantie zinvol is.
16 mei 2012 De universiteiten gaan
onderzoeken of er één geïntegreerde

bètafaculteit kan komen.
December 2012 Besluit over fusie wordt
uitgesteld; eerst tot april, later tot juli 2013.
28 maart 2013 Bestuurlijke crisis op de VU.

UvA-studenten roepen op tot stop fusie.
2 juli 2013 De Collegebesturen en Raden
van Toezicht geven toch groen licht.
1 oktober 2013 Besluit medezeggenschap

Esther Crabbendam
voorzitter Asva

‘In aanloop naar de stemming en op de dag
zelf was er sprake van verbroedering en een
enorm gevoel van saamhorigheid. Door de
protesten en de uiteindelijke uitslag zijn de
verhoudingen wel verscherpt en zal het tijd kosten
om de boel in balans te brengen. En dat ligt vooral aan het bestuur.
We hebben nooit het gevoel gehad dat we serieus werden genomen.
Het bestuur bevestigde dat door zonder overleg een nieuwe decaan
aan te stellen. En op de dag zelf, toen er gestemd mocht worden,
kwam het CvB opeens met nieuwe stukken. Ze hebben de mening en
macht van studenten onderschat en hebben altijd gedacht: ‘Ach de
CSR, die stemt wel in.’
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ken? Dat is maar de vraag. Sterker nog, ook door
studenten is ooit wel eens geopperd dat twee
universiteiten in een kleine stad als Amsterdam
wellicht wat veel was. In 2005 bijvoorbeeld, toen
ze in protest kwamen tegen de bouw van twee
nieuwe, afzonderlijke bètafaculteiten. Belachelijke geldverspilling, meende de studentenraad.
Hun pleidooi voor een fusie werd destijds door
het college al snel terzijde geschoven.

Radboud Winkels
voorzitter OR-UvA

‘Voor de zomer heb ik zowel het College van
Bestuur als de Raad van Toezicht gewaarschuwd.
Ga nou met studenten praten, want de onvrede
groeit, was mijn boodschap. Ze hebben daar niet
genoeg en te laat naar geluisterd. Ook ik vond de
AFS-plannen onvoldoende, maar gezien de toezeggingen kon ik wel
leven met het uitgeklede besluit op 20 december. Ze hadden ons
moeten kennen in het probleem en niet moeten handelen zoals ze
nu hebben gedaan. Ik vind dat Karen Maex de opdracht moet krijgen
een beter en uitgewerkter plan te maken voor de samenwerking van
de beta’s. Pas daarna is het reëel om te kijken of delen van de ASF
alsnog gestalte kunnen krijgen.’

foto Mats van Soolingen

moest
De rumoerige vergadering op 20 december waarin de AFS-plannen werden weggestemd

een samenwerking met hun bètabroeders aan de
De Boelelaan lag van te voren dus helemaal niet
vast. En in mei 2012 is de stemming op de bètafaculteit aanvankelijk ook positief. Hoogleraren

geven aan blij te zijn met een samenwerking,
waarmee ze verwachten in Europa makkelijker
geld te zullen loskrijgen voor onderzoek. Ook de
decaan van de Faculteit der Natuurwetenschap-

pen, Wiskunde en Informatica (FNWI) Bart
Noordam benadrukt dat het plan ‘heel breed
wordt gedragen door alle betrokkenen’. Dat het
uiteindelijk allemaal niet door zal gaan, dat kan

wordt vanwege ontbrekende informatie
uitgesteld tot december.
23 oktober 2013 Karen Maex wordt
benoemd tot decaan van de nieuwe

fusiefaculteit. Studenten zijn woedend en
dienen bij de Raad van Toezicht een klacht in
over de benoemingsprocedure.
18 december 2013 Medezeggenschap van

VU gaat akkoord.
20 december 2013 Twaalf van de veertien
studenten in de Centrale Studentenraad
stemmen tegen het fusieplan.

Sam Quax
voorzitter Centrale Studentenraad

‘Toen de uitslag uiteindelijk bekend was, voelde ik
wel een zekere trots. Er is de afgelopen periode
heel wat afgekomen op de CSR en met inhoudelijke
argumenten en verantwoordelijkheid hebben we dit
besluit genomen. De studenten hebben de macht
om bepaalde voorstellen weg te stemmen en dat is nu daadwerkelijk
gebeurd. Ik kan me niet heugen wanneer het voor het laatst is geweest
dat zo’n belangrijke organisatorische verandering door studenten is
tegengehouden. Ik wil zo snel mogelijk de toelichting op ons besluit bij
het college hebben en wat er daarna gebeurt, is aan hen. Feit is dat de
FNWI gewoon nog bestaat en het onderwijs en onderzoek daar gewoon
doorgaan. Ook soms samen met de VU overigens. De wereld draait
gewoon door.’

Louise Gunning
voorzitter CvB UvA/HvA

‘Het was een intens debat, dat is goed. Maar het
werd gevoerd op een manier die niet past bij onze
academische traditie. Wij hebben het plan met
iedereen besproken, studenten en medewerkers.
Maar gaandeweg leek het alsof het alleen óns plan
was. Ook ontstond het beeld van grootschaligheid. Terwijl: niemand wil
onpersoonlijk onderwijs, wij natuurlijk ook niet. Toch ontstond dat beeld.
Na de stemming moest ik echt even de teleurstelling verwerken. Maar
ik geloof in de samenwerking, ik geloof dat dat de bètawetenschappen
versterkt. En ik geloof zelfs dat degenen die sceptisch waren over de
vorm, dát met mij eens zijn. Vandaar dat wij de randvoorwaarden voor
een sterk bètacluster willen scheppen. De faculteiten kunnen dat dan zelf,
in overleg met medewerkers en studenten, invullen.’
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hij zich in mei 2012 echt niet voorstellen.
Waarom zetten studenten de hakken dan toch
in het zand? Beide besturen staan deze keer
immers te springen om een fusie. En niet alleen
zij. Al sinds 2010 wordt er in Den Haag gepleit
voor meer samenwerking tussen universiteiten.
Reden voor de UvA en VU om elkaar eens professioneel te gaan besnuffelen. Want bij zoveel
Haags enthousiasme is er ook een boel geld te
verdelen. In de prestatieafspraken die de UvA
met staatssecretaris Zijlstra maakt, wordt begin
2012 dan ook ingezet op nauwere samenwerking
met de VU. Een derde deel van het prestatieplan
wijdt de UvA aan de zogenaamde Amsterdam
Academic Alliance (AAA), waarin verschillende
samenwerkingsinitiatieven met de VU vorm
moeten krijgen. Het paradepaardje is de AFS.
Met de staatssecretaris wordt afgesproken dat de
universiteiten in 2013 ‘concrete uitwerkingen’
zullen maken. En in ruil voor die toezegging
vraagt de UvA voor de periode 2013-2016 jaarlijks 20 miljoen euro voor de AFS.
DECAAN
Het is dan zomer 2012; de handtekeningen
zijn gezet, de brieven aan Den Haag verstuurd
en de raambegrotingen gemaakt. Maar een
definitief besluit over de fusie is er nog niet. Dat
wordt pas in december genomen, wanneer een
zogenaamd go/no-go-moment is gepland. Dan
pas bepalen de collegebesturen of ze definitief
doorgaan met de faculteitsfusie, en de plannen

dus aan de medezeggenschapsraad moeten
worden voorgelegd. Ondertussen start de UvA
in het najaar wel de zoektocht naar een decaan
voor de nieuwe fusiefaculteit. Een kwartiermaker is ook alvast aangesteld. Wil men op
1 januari 2014 een gezamenlijke begroting
voeren, dan is enige haast geboden. En het is
vooral die haast die al vanaf het begin wrevel
wekt, bij zowel studenten als medewerkers.
Want terwijl het beslismoment alsmaar wordt
uitgesteld – eerst tot het voorjaar en vervolgens
tot de zomer van 2013 – en het definitieve plan
op zich laat wachten, lijkt ‘de trein’ van de fusie
voor het oog van de bühne al lang en breed in
gang gezet.

CRiSiS
Donderdag 28 maart 2013. NRC Handelsblad
onthult een grootschalige bestuurlijke crisis bij
de VU. Binnen enkele uren volgt een reactie
van UvA-studenten: ‘Stop direct met de samenwerking.’ De berichten over de problemen
op de De Boelelaan lijken olie op het vuur te
zijn van de smeulende onvrede bij studenten
en medewerkers over de gebrekkige informatieverschaffing. Of die vlammen anders ook
zouden zijn opgelaaid? Zeker is in elk geval dat
de crisis een prachtige stok is om mee te slaan,
tegen zowel de VU als de fusie. ‘Als er op dit
moment één universiteit is waarmee je niet zou
willen fuseren, is dat de VU,’ schrijven studen-

Hoe nu verder met de Amsterdam Faculty of Science? Vier mogelijke scenario’s
Naar de rechter

In dit geval stappen de CvB’s naar de zogenoemde Ondernemingskamer
hoger onderwijs, een landelijke beroepsinstantie voor geschillen in het
hoger onderwijs met betrekking tot de medezeggenschap. Het gaat
daarbij om geschillen over het reglement van de centrale en facultaire
ondernemings- en studentenraad en instemmingsgeschillen met de
gezamenlijke vergadering over het instellingsplan, de vormgeving van het
systeem van kwaliteitszorg en het bestuurs- en beheersreglement. Of
de CvB’s deze stap zullen zetten hangt af van de kans die ze denken te
hebben om zo’n beroep te winnen. Ook is het de vraag of het geschonden
vertrouwen tussen CvB en studenten hersteld kan worden met een
rechtsgang. Een uitspraak van deze geschillencommissie is bindend.
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Een nieuw of aangepast plan

Dit betekent dat het ‘bouwteam’ dat het AFS-plan grotendeels heeft
ontworpen – de decanen van de drie bij de AFS betrokken bètafaculteiten
– opnieuw aan de tekentafel gaat zitten. Aan dat team wordt uiteraard de
op 1 januari aangetreden decaan van de AFS in oprichting, Karen Maex,
toegevoegd. In een nieuw of aangepast plan moet dan op zijn minst een
uitgebreide risicoanalyse komen, er moet meer duidelijk worden over
de governance en de medezeggenschap en er moet een gedetailleerde
kostenraming in staan van wat het ineenschuiven van de bedrijfsvoering
gaat kosten. De CvB’s kunnen daarna opnieuw een instemmingsverzoek
indienen bij de medezeggenschap. Lastige bijkomstigheid: ook de
medezeggenschap van de VU kan dan opnieuw instemming eisen.

foto’s Bas Uterwijk en Jim Jansen

ten in Het Parool. Bovendien wordt vanwege
de crisis het beslismoment wéér uitgesteld, om
de VU tijd te geven haar interne problemen
op te lossen. Tot die tijd mag de medezeggenschap het definitieve plan nog niet inzien. De
informatievoorziening gaat veel te langzaam,
vinden de raden. Het CvB dreigt het momentum te verliezen, vreest vicevoorzitter van de
facultaire ondernemingsraad Piet Rodenburg
op Foliaweb. ‘Zo krijgen de tegenstanders de
kans zich te formeren.’
Zeven maanden later dan gepland komt op 2
juli 2013 dan toch het groene licht van de universiteitsbesturen voor de fusieplannen. Maar
wat Roodenburg vreesde, is inmiddels gebeurd.

Alles blijft zoals het is

Studenten hebben zich gemobiliseerd, onder
andere met de gelikte website iseranimo.nl .
Hun belangrijkste bezwaar: ‘Het lijkt erop dat er
allang tot een fusie besloten is en het beleid er
daarna alleen maar op gericht is om dat aan de
man te brengen.’ Een UvA-promovendus vertelt
in Het Parool dat mensen hun werkplek op de
VU al moeten gaan inrichten.
RiTSMoDEL
Zowel de UvA als de VU heeft ondertussen nog
altijd het volste vertrouwen in een vlugge fusie.
Op 1 september mijmert kersverse rector van
de VU Frank van der Duyn Schouten zelfs dat
hij zich best kan voorstellen dat de namen ‘UvA’
en ‘VU’ over een tijdje helemaal verdwijnen.
Daarmee wakkert hij het vuurtje nog verder aan.
Want het is juist die stip aan de horizon, een
mogelijke gehele fusie, die veel studenten over
de bètafusie nog bezorgder maakt. De suggestie
van het bestuur dat de instemming ‘volgens een
ritsmodel’ kan gaan, waardoor niet voor een
concreet plan, maar ‘een idee’ wordt gestemd,
voedt die angst verder. COR-voorzitter Radboud
Winkels spreekt over het ‘risico dat we steeds
“ja” zeggen tegen een deelbesluit, en geen “nee”
meer kunnen zeggen tegen het eindbesluit.’
Dat de trein van het CvB ondertussen geen
vaart mindert, blijkt als er half oktober plotseling een nieuwe decaan wordt gepresenteerd.
De Vlaamse Karen Maex komt vanuit Leuven over om de nog niet bestaande AFS te

Dit lijkt geen realistisch scenario omdat de (financiële) belangen te
groot zijn en dit scenario op gespannen voet staat met de afspraken
die zijn gemaakt met het ministerie van OCW. Het gaat dan om de
prestatieafspraken en profileringsplannen. Daarbij is afgesproken dat
universiteiten die samenwerken en zich zodoende op bepaalde terreinen
kunnen specialiseren en profileren, extra financiering kunnen krijgen.
Die extra zak geld laten UvA en VU zich waarschijnlijk niet ontnemen.
Er is bovendien haast bij geboden. Het ministerie heeft 38 miljoen in het
zogenoemde profileringsfonds gestopt; dat bedrag wordt vanaf volgend
jaar uitgekeerd. Mochten de colleges toch voor dit scenario kiezen dan is
de vraag: wat gebeurt er met AFS-baas Karen Maex?

gaan besturen. Studenten reageren woedend.
Wederom voelen zij zich buitenspel gezet.
Temeer omdat de informatie om een besluit te
kunnen nemen bij de medezeggenschap nog
steeds ontbreekt. Protestacties op het Science
Park nemen ondertussen grotere vormen aan.
Overal in de gangen hangen inmiddels posters.
‘Het bestuur geeft niets om de mening van studenten,’ staat er in zwarte letters op. Iets meer
dan twee weken voor de instemming ontvangt
de raad een stapel nieuwe documenten. ‘De
Colleges zien uw reactie graag vóór het kerstreces tegemoet,’ sluit het CvB de begeleidende
brief af.
Het is de allerlaatste dag voor dat reces dat de
beslissing moet vallen. De gemeenschappelijke
vergadering (gv) van de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad is in
de theaterzaal van Crea bijeen. En al tijdens
de eerste minuten blijkt dat de langverwachte,
door het CvB verstrekte informatie over de
kosten en governance niet compleet was. Op de
valreep komt er wéér een nieuwe brief, waarin
wéér nieuwe toezeggingen worden gedaan,
over welke rechten de medezeggenschap de
komende maanden wel zal krijgen. Het is voor
studenten het laatste bewijs dat ze in het proces
niet serieus worden genomen. Met twaalf uit
veertien stemmen ze overtuigend tegen. Met
een ferme ruk aan de noodrem staat de bètatrein voorlopig stil. yyy Met medewerking van Jim
Jansen en Dirk Wolthekker

Geen AFS, wel samenwerking

De drie bètafaculteiten gaan gewoon samenwerken zonder
overkoepelende AFS-paraplu. De AFS is niet een voorwaarde voor de
verdeling van de profileringsgelden; het gaat erom dat instellingen hun
profileringsdoelstelling halen. In dit scenario kunnen er gezamenlijke
bachelors en masters komen (met gezamenlijke bachelors is men
overigens al begonnen). Er zouden dan joint degrees kunnen komen. Op
onderzoeksgebied zouden onderzoeksscholen kunnen samenwerken
en allerlei veelal dure onderzoeksapparatuur zou gezamenlijk kunnen
worden gebruikt. Ook in dit scenario zijn de druiven voor Karen Maex
zuur: AFS-baas wordt ze dan niet; ze blijft alleen decaan van elk der drie
bètafaculteiten van UvA en VU.
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‘Farmacologie vinden
studenten niet echt een leuk vak’
Drie maal werd ze al door geneeskundestudenten verkozen tot Docent van het Jaar van de
Medische Faculteit. Sinds vorige week mag Mieke Mulder zich ook UvA Docent van het Jaar
noemen. ‘Mijn passie voor onderwijs is pas laat gekomen.’ tekst Henk Strikkers / foto’s: Mats van Soolingen

M

ieke Mulder heeft een voicemail
die bijna een halve minuut
duurt en waarin al haar functies
de revue passeren. Ze is arts,
klinisch farmacoloog, redacteur van Side Effects
in Dermatology en doceert en coördineert het
‘rodedraadonderwijs’ farmacologie en farmacotherapie aan de UvA. Kort gezegd: Mieke Mulder (50) is druk. In een bloemetjesjurk en een
haastige pas komt Mulder de polikliniekenhal
binnengesneld. ‘Ik kom net van mijn patiëntenspreekuur. Dat is na alle felicitaties van vandaag
wel louterend,’ zegt ze al lopend.

Het is nog geen 24 uur na de bekendmaking
dat Mulder zich Docent van het Jaar 2013 mag
noemen. Het prestige van de uitreiking in de
Lutherse Kerk staat in schril contrast tot haar
werkruimte. In de kelder van het AMC deelt ze
een kamer van 2 bij 4 met ziekenhuisapotheker Reinier van Hest. Beide lange wanden van
dit ruim uitgevallen hok zijn volgebouwd met
boeken. Aan Mulders kant prijkt een aantal onderwijsonderscheidingen. Driemaal werd ze al
uitgeroepen tot beste docent door de Medische
Faculteit der Amsterdamsche Studenten. ‘Als
ik nog twee keer win, mag ik die wisselbeker
houden’, lacht ze al wijzend naar de potsierlijke
trofee. Op haar bureau ligt een grote bos bloemen, nog in het papier. Ze heeft vandaag nog
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geen tijd gehad om ze in een vaas te zetten.
Zelf had ze ‘écht niet’ gedacht dat ze zou
winnen. ‘Ik werd de dag voor de uitreiking
behoorlijk zenuwachtig toen ik in het draaiboek zag staan dat niet alleen de winnaar, maar
alle genomineerden op het podium werden
verwacht.’ Woensdagmiddag 8 januari stond ze
daar naast de gedoodverfde winnaar: neuropsy-

‘Ik denk dat studenten
mijn tempo waarderen’
choloog Ilja Sligte. ‘Zijn studievereniging had
een erg goede inleiding van hem gegeven op de
voordrachtavond in december. Hij is bezig met
activerend onderwijs en ik dacht dat de jury,
die uit studenten bestaat, daarvoor zou kiezen.
Ik probeer ook contact met mijn studenten uit
te lokken, maar dat is tijdens colleges met 350
toehoorders moeilijker.’
Op het moment dat Mulder tijdens de prijsuitreiking haar naam hoorde was ze vooral
verrast. ‘Farmacologie is geen vak waar veel
studenten halsreikend naar uitkijken. Het is
lastig en bovendien vergt het veel droge feitenkennis.’ Desondanks heeft Mulder een groot

voordeel: farmacologie is een rode draad in het
curriculum. Ieder blok krijgen de artsen in spe
een deeltje van de stof en bij elk bloktentamen
zijn er een paar vragen over farmacologie. De
geneeskundestudenten krijgen aan het eind
van het jaar een cijfer op basis van al die vragen
samen. Mulder is een van de weinige docenten
die studenten het hele jaar zien en dus echt
leren kennen. ‘Vorige week liep ik in de Ikea
toen vier jongemannen mij passeerden. Een
paar meter later zei een van hen: “Stik, ik ben
mijn feneticilline vergeten.” Dat zorgt bij mij
wel voor een binnenpretje.’
Van Hest – ‘ik ben trots dat ik een kamer met
haar mag delen’ – is druk aan het werk tijdens
het gesprek, maar niet te beroerd om het geheim
van Mulder uit de doeken te doen. ‘Ik denk dat
haar kracht is dat ze het juiste tempo in haar colleges weet aan te brengen. Ze gaat nooit te snel,
maar zorgt er wel voor dat studenten twee uur
geboeid blijven. Ze weet daarin een jaloersmakend goede balans te vinden. Daarenboven kan
ze ook nog eens ongelooflijk goed uitleggen.’
Mulder begint licht te blozen, maar weerlegt de
beweringen van haar kamergezel vervolgens. ‘Ik
denk dat studenten mijn tempo waarderen, omdat ik altijd erg bezig ben met hun voorkennis.
Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Daarnaast

Mieke Mulder tijdens de Docent van het Jaar-verkiezing, op 8 januari in de Aula.

ben ik erg geïnteresseerd in on
onderwijskunde.’ Haar passie voor
onderwijs ontwikkelde Mulder
geleidelijk. Ze belandde bij het
AMC nadat ze solliciteerde voor
een plek om een polikliniek op
te zetten. In eerste instantie was
ze dan ook hoofdzakelijk arts en
viel ze af en toe in voor een docent.
Zo kreeg ze langzaamaan het
onderwijsvirus onder de leden. ‘Het
beroep van arts en docent lijkt erg op
elkaar. Als arts en als docent probeer
je mensen te helpen met je kennis. Voor
de arts hebben patiënten weliswaar een
specifiek probleem dat je moet oplossen,
maar het belangrijkste is daarbij dat je
hen handvatten geeft waarmee ze zelf
aangrijpingsverder kunnen. Diezelfde aangrijpings
punten probeer ik studenten ook te
geven wanneer ik doceer.’
De winnaar van de Docent van
het Jaar-prijs krijgt naast eeuwige
roem een geldbedrag dat hij of zij
aan onderwijs of onderzoek mag
besteden, en de mogelijkheid om
een interdisciplinaire honours
honours-

cursus op te zetten. Verrast als ze is door haar
uitverkiezing had Mulder nog niet nagedacht
wat ze met die opties zou doen. ‘Gisteren werd
ik al aangesproken door Sander Bais, Docent
van het Jaar in 2010. Hij gaf me mee om van de
cursus iets te maken dat een langer leven dan
dat ene jaar beschoren is, bijvoorbeeld doordat
het met een paar aanpassingen kan doorgaan
als keuzevak binnen geneeskunde.’ Mulder kijkt
nu al uit naar het doceren van de 25 geprikkelde
studenten. ‘Het is een groot voorrecht om met
dat soort studenten te werken. Sowieso is het
fijn om eens met een kleine groep te werken
waar je echt contact mee kunt leggen. Dat is wel
wat anders dan mijn colleges met 350 man.’ yyy

Mieke Mulder (1963)
1982 Studie Klinische Farmacologie aan de
Universiteit Utrecht en het AMC
1996 Promotie aan de Universiteit Utrecht
MFAS Docent van het Jaar 2006/2007, 2010
en 2012.
2013 UvA Docent van het Jaar
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Niet geschoten,
altijd mis
Voor de tweede keer schreef het Universitair Sport Centrum een
fotowedstrijd uit. Opnieuw kwamen er zo’n 160 inzendingen binnen.
Henk-Jan Boluijt won met zijn foto van het slacklinefestival op het
Museumplein. Slacklinen is nog een relatief onbekende sport en nieuw
bij het USC. Boluijt won een jaar gratis fitnessen. Sterre ten Houte de Lange

HENk-jAN BoLuijT (30) werkt bij instituut Amolf. ‘Sinds de opening van het USC op Science Park ben ik
een keer in week in de klimhal. Sinds de zomer worden er op het USC ook slackline-cursussen gegeven. Je
balanceert op een trampoline van vier centimeter breed. Ik beoefende de sport al langer, maar de cursussen
hebben mij een stap verder gebracht. Deze foto is genomen op het museumplein tijdens een bijeenkomst
van diverse topslackliners uit Europa.’ Onder wie Samuel Volery, degene die op de foto staat.
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EWouT BuuRMA (25) won
de USC-fotowedstrijd van
vorig jaar. Na een jaar gratis
fitnessen, zaalvoetballen en
basketballen op het USC
wilde hij, zelf gymleraar,
graag nog een keer meedoen
aan de wedstrijd. Deze
foto is gemaakt tijdens een
afsluitend weekje surfen met
de surfschool uit Vlieland waar
Ewout een zomer lang lessen
heeft gegeven.

jASPER FABER (34) werkt als
projectleider bij Studenten Services.
Al dertien jaar heeft hij als hobby
parachutespringen. Als hij een goede
dag heeft maakt hij acht tot maximaal
elf keer de sprong vanaf vier kilometer
hoogte. ‘Springen geeft natuurlijk een
kick, maar juist het vrije val-deel heeft
ook iets rustgevends. Het is echt alsof je
zweeft, omdat je geen relatief punt hebt
waar je met 200 kilometer per uur aan
voorbij gaat.’

MiCHELLE EMMEN (19) doet samen met haar zus Pascale (21) fanatiek aan rope skipping.
‘Ik sport sinds een paar maanden bij het USC omdat ik dan minder vaak naar Naarden hoef
te reizen. Ik train nog twee keer in de week in Naarden en één keer in de week bij het USC.
Op de foto zijn mijn zus en ik op het EK team rope skipping, dat in 2008 gehouden werd in
Nederland. De foto is genomen op het onderdeel pairs freestyle.’
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LiSA DE GRAAFF (21) stuurde een foto
in van de surfreis die ze maakte langs
de kusten van Indonesië. Als ze niet aan
het surfen is studeert ze biologie aan de
UvA en fitnesst ze bij het USC.

HAiCo vAN HEuzEN (22) werd
gefotografeerd met zijn Jonghe Honden,
een team van de rugbystudenten van
A.S.R.V. Ascrum. ‘Je mag pas met
rugby beginnen als je achttien bent,
dus is de sport zeer geschikt voor
eerstejaarsstudenten. De foto is genomen
door Kevin Scott tijdens het Jonghe
Honden Toernooi, waar teams van
beginnende spelers aan meedoen.’

SADiQ vAN ovERBEEk (23) studeert technische
natuurkunde in Delft en doet een minor entrepeneurship
aan de UvA. In de nieuwsbrief van het USC zag hij de
fotowedstrijd en hij heeft meegedaan met de intentie dat
als hij zou winnen hij de prijs, een jaar gratis fitnessen
op het USC, aan zijn zusje zou geven die sinds dit jaar
in Amsterdam woont. ‘Op de foto staat Jaime Lier. Ter
gelegenheid van de introductieweek in Delft, de oWee, had de
boardsportvereniging aldaar zelf een winch gemaakt waarmee
we op een board over de Oude Delft konden wakeboarden.’
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MENNo viSSER (25) is lid van
de Amsterdamse Studenten
Alpen Club, hij helpt regelmatig
met ASAC-cursussen van het
USC en af en toe in de klimhal.
‘Ik heb deze foto genomen
in de zomer van 2011 tijdens
de afdaling van de Weissmies
in Zwitserland. Ik heb de foto
gemaakt omdat het een heel
mooi uitzicht was vanaf de top
die wij net hadden beklommen.’

STEFAN kAMERLiNG (26) springt met
zijn kite over de golven aan de kust van
Cumbuco in Brazilië. Na een aantal jaar
gewindsurft te hebben is hij ruim drie jaar
geleden overgestapt op kitesurfen. ‘Het is wel
gevaarlijker en ik heb een aantal verwondingen
eraan over gehouden, maar juist die extreme
sporten trekt me wel’. De foto is gemaakt door
zijn vriend Barry Romp.

De foto van de fietsploeg is ingezonden
door de studentenschaatsvereniging
Skits tijdens een fietsweekend in Dalhem,
België. De fotograaf is Joost Korse. In
de zomer kan de vereniging natuurlijk
niet schaatsen, daarom stappen ze
als de dooi inzet de racefiets. Tijdens
fietsweekend worden de ledenbanden
extra versterkt. ‘Bij de fietsers in het
midden was het pedaal afgebroken.
Daarom hebben de anderen hem naar
huis geduwd,’ vertelt bestuursvoorzitter
BART vAN vEEN.
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Na de verwerping
komt de vooruitgang
Nu de plannen voor de AFS zijn verworpen, moet het bestuur
zich bezinnen, eindelijk naar de bezwaren gaan luisteren, en
een andere weg inslaan, vindt Sjang ten Hagen. illustratie Marc Kolle

O

p 20 december riepen de Centrale Studentenraad (CSR) en
de Centrale Ondernemingsraad
(COR) van de UvA de bètafusie
met de VU een halt toe. Na de verwerping van
de AFS waren voorstanders van de fusie er als
de kippen bij om te roepen dat de argumentatie
van de tegenstanders blind en inhoudsloos was.
Eerder al werd er niets gedaan met een onafhankelijk Asva-onderzoek onder 320 studenten
– waaruit bleek dat meer dan 70 procent van
hen het niet eens was met de fusieplannen –
omdat de steekproef niet representatief zou zijn
geweest. Ondertussen voerde bestuursvoorzitter Louise Gunning een positief gestemde brief
van één UvA-hoogleraar aan als onomstotelijk
bewijs voor draagvlak binnen de faculteit. Het
is illustratief voor de huidige verhoudingen
binnen onze universiteit, waar studenten met
een mening in de eerste plaats als sta-in-de-weg
worden ervaren.
In de plannen voor de AFS is onderwijs altijd
het ondergeschoven kindje geweest. Dit werd
door vele betrokkenen zelfs openlijk erkend.
Gedurende de afgelopen twee jaar is er door
onder andere de Facultaire Studentenraad alles
aan gedaan om dit over te brengen. In al die
tijd werd niet duidelijk welke voordelen een
fusie met de VU met zich meebracht voor beide
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studentenpopulaties. De studenten kregen
uiteindelijk bijval van de opleidingsdirecteuren van de FNWI, toen die in een brief aan de
decaan hun zorgen uitten over de toekomst
van het bacheloronderwijs aan de AFS. Ze
wezen erop dat de FNWI het op het gebied van

Dijkgraaf

‘De’ wetenschap
onderwijs steeds beter doet en bovendien een
sterke natuurlijke groei kent. Kortom, de noodzakelijkheid om opleidingen samen te voegen
ontbreekt volledig.
In de afgelopen maanden hebben bijna alle
studentenorganisaties hun zorgen geuit en
vragen gesteld. De verantwoordelijken hebben
keer op keer de kans gehad om deze zorgen weg
te nemen, maar nooit is duidelijk geworden
waarom de AFS er nou moest komen. Kritische
studenten werden door ‘het bouwteam’ van de

Aan fusie ontsnapte
FNWI kan er sterker
uitkomen
AFS getrakteerd op standaardverhalen – ‘We
moeten wel, willen we een internationale speler
worden’ – of een van weinig begrip getuigend
‘Waarom vertrouwen jullie ons toch niet
gewoon?’. De voordelen van de fusie berusten
vandaag de dag nog altijd op speculatie. Er is
niet overtuigend aangetoond dat het samenvoegen van vakgroepen iemand anders dan de
onderzoeksdirecteuren of managers enige winst
te bieden heeft. De nadelen van een fusie zijn
echter evident: grootschalig onderwijs voorbij
een werkbare situatie, een lange transitieperiode
juist nu de faculteit tot rust begint te komen, de
spreiding over twee locaties net nadat we met
alle bèta-disciplines in één gebouw zitten en het
verlies van de UvA-identiteit zonder daar een
nieuw smoel voor in de plaats te stellen.
In de afgelopen maanden is er op Science Park
iets unieks gebeurd. Niet eerder voelden zo veel
studenten zich zo betrokken bij de toekomst van
hun universiteit. Het College van Bestuur zou er
verstandig aan doen om deze enorme betrok-

kenheid niet langer als last te ervaren. Met een
gang naar de geschilcommissie, zoals sommigen
her en der roeptoeteren, zal men nooit tot een
duurzame toekomst kunnen komen. Het kan
geen optie zijn om de zorgvuldig onderbouwde,
van visie getuigende mening van studenten nog
langer onder het tapijt te schuiven.
Als we met de FNWI vooruit willen, dan moeten we een andere weg kiezen dan één die ons
op een basis van holle argumentatie richting
grootschaligheid leidt. Er zijn plannen nodig
die het onderzoek én het onderwijs verbeteren.
Een nieuwe reorganisatie is het laatste dat de faculteit kan gebruiken. In de afgelopen maanden
hebben de studenten van de FNWI laten zien
dat zij geëngageerd zijn en voorbij het eigen
belang kijken. De FNWI heeft de UvA veel te
bieden, wanneer zij zich van deze unieke situatie
bewust is en de vooruitgang niet langer alleen
in schaalvergroting zoekt. De FNWI heeft veel
potentie en ook nog genoeg problemen. Laten
we daarom het hoofdstuk van de Amsterdam
Faculty of Science afsluiten, en bedenken wat
de UvA echt nodig heeft om haar ambities te
verwezenlijken. yyy
Sjang ten Hagen is vierdejaars bèta-gammastudent met een major in natuurkunde.
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De socioloog Abram de Swaan vertelde dat eens
in zijn aanwezigheid een hoogwaardigheidsbekleder een en al clichés opdiste over ‘de Chinezen’.
Na de lange tirade werd de mening van De Swaan
gevraagd. Hij antwoordde toen uiterst diplomatiek:
‘Ik ben het helemaal met u eens, behalve met het
woordje de.’
Op dezelfde manier wordt dezer dagen veel gezegd
over de wetenschap. Er wordt te veel gepubliceerd,
of niet genoeg, althans niet in het Nederlands. De
artikelen zijn te lang, of herhalen zichzelf te veel.
Er wordt te veel naar de pijpen van de industrie
gedanst, of er is juist een gapende kloof tussen
bedrijfsleven en universiteit. Er zijn te veel promovendi, of juist te weinig. Kortom, de wetenschap is
in crisis, of het is allemaal stemmingmakerij.
In de geest van De Swaan ben ik het met al die uitspraken helemaal eens, behalve met het woordje ‘de’.
De wetenschap heeft nu eenmaal vele facetten. Zij
betekent voor sommigen iets totaal anders dan
voor anderen. Net als schoonheid is de waarde
grotendeels in the eye of the beholder.
Het is inspirerend dat een wiskundige een heel
leven wil nadenken over een diep vermoeden. En
daarnaast zijn er iedere dag ontelbaar veel mensen
blij dat hun een medicijn kan worden voorgeschreven dat er tot voor kort niet was. Letterkundigen en
historici houden vergeten talen en culturen levend.
En daarnaast begint morgen misschien een gesjeesde student elektrotechniek in een zolderkamer
de nieuwe Apple of Google.
Zo bezien is ‘de’ wetenschap een complex ecosysteem
met vele spelers, ieder met een eigen levensbehoeften, cultuur en strategie; soms in directe competitie,
soms in nauwe samenwerking. Een systeem dat onder invloed van externe en interne krachten continu
verandert, met een enorme verscheidenheid.
De wetenschap kan niet gevangen worden in enkel
cliché, goed of kwaad. Net zomin als de Chinezen.
yyy Robbert Dijkgraaf
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‘Wat ik zeg, moet raken’
Joost Burger is niet alleen student media, informatie en communicatie aan de HvA, hij is ook dj
bij SLAM!FM. Die jongensdroom betekent vroeg opstaan en de nice guy uithangen, vertelt hij.
tekst Kelli van der Waals / foto’s Fred van Diem

‘H

et is donderdag 2 januari het
moment om ongegeneerd
de stoelendans te doen op je
werk. Want er is toch niemand
anders, bikkel dat je bent!’ Op hoog volume
schiet Joost Burger (22) zijn woorden naar de microfoon. De kerstboom staat nog opgetuigd in de
studio van jongerenzender SLAM!FM, op de roze
geverfde pilaar naast Burgers werkplek zijn posters geplakt van gebronsde stoeipoezen. Beneden,
achter de receptioniste, hangt een groot flatscreen
met zijn foto, naast die van Edwin Evers.
kLEuRPLAAT
Burger heeft vier minuten spreektijd in een
uur en die zijn de leukste. Wat hij dan zegt,
dat moet iemand raken, vindt de aan de HvA
studerende dj. ‘Een plaat aan- en afkondigen
kan iedereen, tenminste: dat kun je heel snel
onder de knie krijgen. Maar je moet juist
het verschil maken door de kleine dingen,
zoals je woordkeus of de pauzes die je pakt.
En het moet beeldend zijn. Radio is een soort
kleurplaat die iedereen inkleurt, maar ik maak
de lijntjes. Natuurlijk, niemand zal zo’n stoelendans gaan doen. Maar als je op je werk bent en
je kijkt om je heen naar al die lege stoelen en je
hoort stoelendans, dan ga je toch bedenken hoe dat eruit zou zien.’
Eigenlijk zou hij dit jaar
afstuderen van MIC,
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richting Mediamarketing & Publishing, maar de
presentatie van deze ochtendshow kwam ertussendoor. Zijn ster is rijzende sinds hij in oktober 2012 in het vizier kwam van SLAM!FM. ‘Ze
hadden me gehoord op WILD FM, het NoordHollandse station waar ik toen werkte. Ik ben
hier een paar keer op gesprek geweest en mocht
beginnen met twee uurtjes in de nacht, van

twaalf tot twee. Zo kon ik wel op zender zitten,
maar ook fouten maken. Gewoon een beetje
feeling krijgen met het station. Heel tof, het was
mijn debuut op de landelijke radio en dat was
natuurlijk wel wat ik wilde.’
BEST EEN DiNG
Vanaf februari 2013 zat hij in de middagprogrammering van de zender, sinds eind oktober
mag hij vijf dagen per week van zes tot tien
de ochtendshow presenteren. Een mooie plek,
vindt Burger: ‘In de ochtend luisteren mensen aandachtiger. Je komt uit de autoradio, of
de radio in de keuken. Halverwege de dag is
dat anders.’
De werktijden liegen er niet om: vijf dagen
per week is Burger al om half zes in de
Hilversumse studio. ‘Met het feit dat je ’s
ochtends je wekker vroeg zet, zeg je ook
dat je ’s avonds om half tien je bed ingaat.
En dat is best wel eventjes een ding,’ geeft
de dj toe.
Niet dat je richting het einde van zijn shift,
zo rond half tien, nog merkt dat hij vroeg op
moest. Burger lult zijn minuten soepeltjes vol en
de nieuwslezer krijgt na ieder actualiteitenblokje
een vrolijk ‘merci!’ toegeworpen. ‘Een beetje de
vrolijke nice guy’, beschrijft hij zijn stijl.
‘In ieder geval niet die zure dj
die altijd maar wil zeiken.
Ik probeer alles wel
een beetje positief

‘Ik probeer alles wel een beetje positief in te steken.’

in te steken. En dan op een Slam-manier, dat
mag soms net een beetje op het randje zijn. Het
woord neuken zou ik prima op de radio kunnen
zeggen, terwijl dat bij een ander station niet
mag. We winden er wat dat betreft weinig doekjes om. Als je jong bent dan kan dat.’
STEMGELuiD
Het gaat in de ether veel meer om je stijl dan je
stem, zegt Burger, die tevens werkt als stemacteur. ‘Ik denk dat op de radio een stem minder
belangrijk is dan in iets als een televisiespotje.
Ruud de Wild zou eigenlijk naar een logopedist
moeten. Maar doordat hij zo klinkt weet iedereen wel: hé, dat is Ruud. En ze moeten om hem
lachen. Dus het hoeft niet goed te zijn, als het
maar een beetje kenmerkend is.’ Burger: ‘De dj
is er om het nog leuker te maken dan de muziek.
Daarin zit ook de meerwaarde van radio.’ Bij de
radio hebben de reclame-inkomsten een duik
gemaakt, vvordat ze afgelopen najaar weer begonnen te stijgen. Vroeger deed SLAM! nog wel

eens een bedrijfsuitje naar Sevilla, vertelt Burger,
nu beperken de uitspattingen zich tot Nederland.
‘Zoiets als Spotify is best wel een concurrent
voor de radio, want je zet een nummer aan en
dat gaat door tot je een nummer hoort dat je niet

‘Het woord ‘neuken’
zou ik prima op de
radio kunnen zeggen’
leuk vindt. Maar dan heb je geen dj tussendoor
die je blijft verrassen en met nieuwe dingen
komt. Op de radio hoeven mensen het niet zelf
te zoeken. Ze zetten het gewoon aan en het is er.
Radio moet nog meer gaan leunen op dat wij de
toevoeging zijn op de muziek.’
Radio overleeft het internettijdperk wel, denkt
hij. Maar om hier terecht te komen moet je
geluk hebben, zegt Burger als het gaat over medestudenten met dj-ambities. En aan je studie

heb je dan weinig. ‘Het is een kleine wereld. Als
je het wil, moet je er vol voor gaan en er veel tijd
voor maken. Dit is een wereld waarin iedereen
op zijn zolderkamertje is begonnen en heel lang
in het niets heeft lopen praten en vanaf daar
steeds verder is gekomen. Voor radio hoef je
niet te studeren. De meeste mensen hier zitten
er niet vanwege hun opleiding.’ yyy

joost Burger
2004 Dj bij internetstation Kickstart FM
2005 Dj bij Castricum 105
2006 2011 Dj bij V-Radio
2007-2008 Deelnemer aan de Veronica
Radioschool
2010 Start studie media, informatie en
communicatie aan de HvA
2011-2012 Dj bij WILD FM
2012-heden Dj bij SLAM!FM
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(ingezonden mededeling)

DIENSTEN :

778

DIT WAS ASVA
IN 2013...

studenten fietsen rond op hun
nieuwe ASVA-fiets.

EVENEMENTEN :

1139

studenten sloten zich aan bij
ASVA, de grootste studentenunie
van Nederland.

5

KersVers

2700 studenten gingen los op de beats van The Flexican

onderzoeken werden uitgevoerd

ft. Sef en Phalerieau tijdens het KersVers-festival.

over o.a. het draagvlak voor de
bètafusie en tijdsbesteding van
studenten.

3

Pepers over het regeerakkoord,
studentenkamers en actieve
studenten werden gratis
verspreid.

Huisvestingscongres
Pakhuis de Zwijger was afgeladen om het

kamertekort bij studenten aan te pakken.

ACTIES :

AFS: studentenprotesten staan weer op de kaart door
de geslaagde acties tegen de afgeketste bètafusie.

SPOORCOLLEGE: in een afgehuurde trein heeft

docent
van het jaar UvA en HvA
meeste stemmen ooit voor de Docent van het Jaar-prijs
op zowel de UvA als de HvA.

ONS GOEDE VOORNEMEN VOOR

2014:

ASVA succesvol gestreden voor het behoud van

Ook dit jaar zal ASVA ervoor zorgen dat jij alles uit je

studenten-OV.

studentenleven kan halen. Wij gaan strijden voor meer
studentenkamers, beter onderwijs en een geweldig
studentenleven!
Op de hoogte blijven van ASVA? Kijk op www.ASVA.nl

ACTIE OP DE DAM: geen huis, geen geld, geen
OV: 3 keer niks voor de student. ASVA protesteerde op
de Dam tegen de bezuinigingsplannen.

en facebook.com/ASVAstudentenunie.

passie

Hout
DyMPHNA SNijDERS BLok (36, trainer en coach minor ondernemerschap) gaat op in zagen, schaven en schuren.
‘Hout is uniek. In de ringen en verdikkingen
kun je het leven van zo’n reusachtige boom
aflezen. Als zo’n boom omvalt is het voor gemeenten vaak een last die in de hakselmachine
verdwijnt. Zonde! Ik wil daar iets moois en
blijvends van maken.
De geur van gezaagd hout op de werkplaats vind
ik heerlijk. Het ruikt vertrouwd en roept herinneringen op aan de werkschuur van mijn vader.

Op zijn bureau lag een stuk hout waar hij dingen
op schreef die hij niet mocht vergeten.
De drang om iets te maken heb ik ook van huis uit
meegekregen. Mijn vader is installateur en mijn
moeder kunstenaar. Ik had een idyllisch beeld
voor ogen van dagen in een werkplaats met hout
bezig zijn en daar op te gaan in meten, schaven,
zagen en schuren. Dus schreef ik me in voor
een cursus meubelmaken, maar ik heb daar het

geduld niet voor. Met een stoel ben je dagen bezig
en op de millimeter aan het priegelen. Dus besloot
ik iets eenvoudigs te maken. Een houten blocnote,
geïnspireerd op dat stuk hout van mijn vader.
In eerste instantie voor mezelf, maar langzaam
groeide het idee om er meer te maken en ze te
verkopen. Die blocnotes maken biedt tegenwicht
voor al het communiceren, mailen en achter de pc
zitten is.’ yyy tekst Marieke Buijs/ foto Fred van Diem
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Geschiedenis gaat
door de maag
De Nederlandse keuken staat bekend als saai, maar was dat vroeger helemaal niet. Wat is er
gebeurd? Op deze en andere interessante vragen geeft het Amsterdam Symposium on the
History of Food antwoord. ‘Je begrijpt een tijd beter als je weet wat mensen aten.’ tekst Marieke Buijs

H

ollandse pot: simpele, stevige kost, weinig verfijnd en
gevarieerd in vergelijking met de
Franse, Italiaanse of Vlaamse keuken. ‘We schamen ons een beetje voor de povere,
smaakloze Hollandse keuken, als buitenlandse
gasten traditioneel Hollands willen eten en we
ze niets anders dan stamppot of erwtensoep
kunnen voorschotelen,’ aldus kunst- en boekhistoricus IJsbrand van Dijk.
Maar klopt dat beeld van de oud-Hollandse
keuken wel? Zaten zeventiende-eeuwse kooplieden op de gracht ook aan de stamppot? Op
17 januari komen deze en andere kwesties aan
bod tijdens het Amsterdam Symposium on the
History of Food, dat de afdeling Bijzondere Collecties van de UvA organiseert.
Uit de historische kookboeken spreekt een heel
ander beeld van de Hollandse kooktraditie. Tot
eind negentiende eeuw kende men juist enorme
rijkdom en variëteit aan smaken, bereidingswijzen en ingrediënten. De Verstandighe Kock, een
populair Hollands kookboek uit 1667, staat vol
uitbundige gerechten met dure ingrediënten,
zoals dit recept voor gebraden haan:
‘Neemt de capoen, koocktse met 3 of 4 stucxkens
runtvleesch. Neemt dan heele foely, geschilde
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gember, pieterceliewortels, roosmareyn, saffraen
en een stuck boter, heele peper en een lamoen,
kleyngesneden en in een doeck gebonden, en
t’samen in ’t sap geleyt.’
Bepaald niet de simpele kost die we nu als Hollandse pot beschouwen. ‘In de grachtenpanden
en de buitenhuizen aan de Vecht en Amstel

‘De Verstandighe Kock,
uit 1667, staat vol
uitbundige gerechten met
dure ingrediënten’
nuttigde men in de Gouden Eeuw maaltijden
die wij nu als een soort kerstdiner zouden
beschouwen, veelal op Franse of Italiaanse leest
geschoeid,’ aldus Van Dijk, die bij de Universiteitsbibliotheek werkt en kenner is van de meer
dan vijftigduizend boeken over de geschiedenis
van voeding van de afdeling Bijzondere Collecties. Eten was een manier om je weelde te
tonen en er stonden smaakvolle gerechten op
tafel, bereid door kok of keukenmeid. Exotische ingrediënten werden uit het buitenland
gehaald. Foelie, gember, nootmuskaat, peper en

kruidnagel uit Indië, maar ook olijfolie, citroen
en kruiden als laurier en tijm. Op de tientallen
Amsterdamse markten was alles te krijgen.
Soms werden de buitenlandse recepten wel
aangepast aan de Hollandse smaak, zoals in het
voorwoord van het kookboek De Volmaakte
Hollandse Keukenmeid (1746) beschreven
staat: ‘dog die handelen voornamentlyk van de
toebereiding der Spyzen in Vrankrijk, Italien
en Duitsland, en dierhalve zeer strydende met
de Hollandse wyze, die vry wat gezonder, alzo
smakelyk en minder Kostbaar is.’
De ‘kerstdiners’ en buitenlandse producten
waren niet voor iedereen weggelegd. Minder bedeelden, boeren en arbeiders, kwamen rond het
middaguur bijeen voor de eenpotspijs: grauwe
erwten (een soort kapucijners) of paardenbonen
(een soort tuinbonen), gebonden met meel en
opgeleukt met stroop. Met eventueel wat reuzel,
spek of gezouten vlees. Pot en lepel gingen rond,
men nam om beurten een hap en na een minuut
of tien, als de pot leeg was, kon iedereen weer
aan het werk. Om een uur of zes at men nog wat
roggebrood met reuzel.
AARDAPPELoPMARS
Eind achttiende eeuw zette de opmars van de
aardappel het boereneetpatroon op z’n kop.

De Verstandighe Kock, uit 1667

De vitaminerijke pieper kwam over uit ZuidAmerika en deed het wonderwel in de Hollandse
kleigrond. Men laste zelfs een extra maaltijd in.
Drie keer per dag verzamelde de familie zich aan
tafel, waar moeder een grote stapel dampende
aardappels met in het midden een potje reuzel
neerzette. Soms lag er op de aardappels een
zwart geblakerde koekenpan met voor ieder een
hoopje uitgebakken spek. De enige variatie zat
in de hoeveelheid aardappelen die per maaltijd
werd geserveerd en een enkele keer at men roggebrood. Met daarop – inderdaad – geprakte
aardappel. En eens per week gezouten vlees. Van
Dijk: ‘Wij moeten er niet aan denken, maar ten
opzichte van de potspijs was het een hele verbetering. Zowel qua smaak als qua voedingswaarde.’
Niet alleen bij de lagere klasse schoot de
aardappel wortel. Een combinatie van tanende
welvaart en calvinistische inborst maakt dat
de voordelige pieper ook de keuken van de
gegoede burgerij veranderde. In 1803 verscheen
het kookboek Aaltje, de volmaakte en zuinige
keukenmeid, dat uitgroeide tot het populairste
kookboek van de negentiende eeuw. Aaltje
beschreef voor het eerst gerechten die wij nu als
Hollandse klassiekers beschouwen: boerenkoolstamppot met worst, hete bliksem, erwtensoep
en een maaltijd van aardappelen, vlees en

De Volmaakte Hollandse Keukenmeid (1746)

groenten. Toch was de zuinigheid die in de titel
genoemd wordt vooral een marketingtruc van
de uitgever, zo vermoedde wijlen Johannes
van Dam. In zijn boek Koks en Keukenmeiden

‘Men nam om beurten
een hap en als de pot
leeg was kon iedereen
weer aan het werk’
noemt hij Aaltjes recept voor kip met garnalen,
de kostbare saffraan die bij het kookwater van
noedels moest en kreeftenstaarten die ze verwerkte in saus voor gevulde hoenders, om aan
te geven dat ‘zuinig’ de lading niet dekt.
Pas eind negentiende eeuw rekende Nederland af
met de rijke kooktraditie en ontstond de smaakloze, eenvoudige keuken waar Nederland om bekendstaat. In steden woonde de gegoede burgerij
dicht op de arbeiders en werd zij geconfronteerd
met hun viezigheid, eenzijdige aardappeldieet
en bijkomende ziektes – en met de angst dat die

Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid (1803)

over zouden springen. Dus begon de burgerij een
beschavingsoffensief en stichtte ze de huishoudschool, waar arbeidersmeisjes zouden leren over
etiquette, het bereiden van een voedzame maaltijd en het bijhouden van het huishoudboekje.
Maar arbeidersvrouwen werkten tachtig uur per
week in de fabriek en hadden geen tijd voor de
nieuwe school. Wel trok die meisjes uit de midden- en zelfs bovenklasse. Die leerden eenvou-
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Amsterdam Symposium on the History of Food
Aan de UvA wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar
eethistorie. Door haar verzameling oude boeken hierover
tijdens het Amsterdam Symposium on the History
of Food onder de aandacht te brengen, hoopt de
afdeling Bijzondere Collecties onderzoeksanimo aan te
wakkeren. Kunst- en boekhistoricus IJsbrand van Dijk:
‘Je begrijpt een tijd beter als je weet wat mensen aten.

dige, goedkope, voedzame maaltijden bereiden:
bloemkool met lammetjespap, aardappelen en
gebraden varkenslapjes. Zuinigheid was leidend.
Een huishoudschoolkookboek uit 1905 drukte
hoeveelheden zelfs uit in geld: kook vijf cent aan
sperziebonen in water met een halve cent zout.
Ook burgers die zich meer konden veroorloven,
leefden de eenvoud en zuinigheid na. ‘De Haagse
regentenklasse liet zich daarop voorstaan, ‘overdaad schaadt’ was het motto dat zij uitdroegen,’
aldus Toni Mazel die bij mediastudies promoveert
op hedendaagse eetcultuur. Doordat gouvernantes uit de middenklasse als onderdeel van hetzelfde beschavingsoffensief op huisbezoek gingen bij
arbeiders in de Jordaan, verspreidde de stamppot,
aardappelen-vlees-groenten en erwtensoep zich
door de hele maatschappij. Van Dijk: ‘Zo werd de
huishoudschool verantwoordelijk voor de spruitjeslucht die aan de Hollandse keuken hangt. En
die is tot in de jaren tachtig blijven hangen.’
NEP-AuTHENTiEkE kAAS
En nu? Hoe staat het er nu voor met de Hollandse eetcultuur? Mazel: ‘De Allerhande biedt inzicht
in wat men zoal eet – en dan niet alleen de foodies, maar ook gewone gezinnen. En daarin tref
je meer dan spruitjes en stamppot. Nederlanders
hebben buitenlands eten en de twintigste eeuw
wederom enthousiast omarmd en er een eigen
draai aan gegeven.’ Een hoofdgerecht van pasta
met kipfilet in roomsaus bijvoorbeeld, geen Italiaan die dat zou verzinnen. Of we geven juist een
buitenlandse draai aan de Hollandse klassiekers:
bijvoorbeeld stamppot met een merguezworstje
of hutspot met nasikruiden. Mazel: ‘Enerzijds
lijkt Nederland zo te versmelten in een mondiale
eetcultuur. Maar aan de andere kant blijkt uit
mijn onderzoek dat vooral bewuste, grootstedelijke jongeren ook teruggrijpen naar vroeger en
op zoek zijn naar authenticiteit en traditie.’ Denk
aan de Youth Food Movement, restaurants als Fa.
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Wat geeft een maatschappij zijn gevangenen te eten?
Antwoord op dat soort vragen vertelt je iets over een
cultuur.’ Aansluitend aan het symposium vindt het Gala
van het Kookboek plaats, waarbij twee prijzen worden
uitgereikt: de Johannes van Damprijs, een internationale
oeuvreprijs voor kookschrijvers, en de Joop Witteveenprijs voor het beste eethistorisch onderzoek.

Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool (1905)

Pekelhaaring en Fa. Speijkervet, Brandt & Levie
Worstmakers of de Pure Markt die adverteert
met een traditioneel geblokt tafelkleed. Alleen
is die authenticiteit niet altijd echt. Old Amsterdam bijvoorbeeld, profileert zich als traditionele,
authentieke kwaliteitskaas, terwijl het bedrijf pas
sinds 1985 bestaat, niet in Amsterdam, maar in
Huizen is gevestigd en kaasmakers betwijfelen of
de kaas daadwerkelijk langdurig gerijpt is. Mazel:
‘Misschien zijn wij vatbaar voor dit soort nostalgie omdat we het buitenlandse eten te enthousiast hebben verwelkomd en zijn losgezongen van
onze eigen traditie. In Italië, waar recepten van
generatie op generatie worden doorgegeven is
authenticiteit veel minder een issue.’
In die hang naar het verleden gaan mensen
op zoek naar traditionele streekproducten en
bijbehorende gerechten. Van Dijk: ‘Vroeger
groeiden in Nederland zestig appel- peren- en
pruimensoorten, ieder met zijn eigen smaak
en consistentie die bij verschillende gerechten passen. Nu verkopen ze in de supermarkt
een paar soorten, die het best tegen ziektes

bestendig zijn en het makkelijkst machinaal te
oogsten zijn.’ Maar er zijn initiatieven om de
oude diversiteit te herontdekken. Emma Los
schreef bijvoorbeeld Proef Noord-Holland, over
streekproducten als boekweit van de Gooische
zandgrond of de Opperdoezer aardappel uit
West-Friesland en de gerechten waar je die in
kunt verwerken. En koks in toprestaurants als
Lastage en Lute zetten volop streekproducten
op de kaart. Daarbij worden de vergeten schorseneer, pastinaak en kweepeer in ere hersteld
en het orgaanvlees en andere incourante delen
van het dier gebruikt. Net als vroeger. Mazel:
‘Al is het achterliggende motief nu wel anders.
Vroeger gebeurde dat uit noodzaak. Nu is het
eerder een daad van verzet tegen verspilling
en kant & klaar. Want dat is wat ik vooral zie
gebeuren in Nederland. Mensen hebben geen
vertrouwen meer in de voedingsindustrie
en willen het weer zelf doen. Zelf koken, zelf
worst maken, zelf bier brouwen, zelf honing
maken en zelf een groentetuintje. Al is het op
een stads dakterras.’ yyy

foto Mats van Soolingen

op de tong

Do Brasil

aangenaam verrast wordt. In mijn geval was dat
bij het Braziliaanse steakhouse Do Brasil in de
Lange Leidsedwarsstraat. De goedkope combideals suggereren pseudovlees en een slappe hap,
maar niks bleek minder waar. Een schuchter
meisje wijst ons een plek aan, haalt twee grote
bier en raadt ons de caipirinha aan, die snel op
tafel verschijnt. We proberen de entrecote en
kip uit, die ook verrassend snel klaar staan. De
entrecote is gegrild, bloederig en van uitstekende kwaliteit. Een flinke lap sappig vlees, precies
waar we van houden. Ook de kip, gegrild en
niet droog, laat ons werkelijk smullen. Hierbij
krijg je grote krokante frieten en de groente is
ook prima. Maar het vlees is hier de grote ster.
Rib-eye, contra filé, bife de vaca com osso, maracana en de favoriet: Ronaldinho. De vormgeving ademt ook vlees: de tafels staan onder een
schuin dak, alsof je zelf in de schuur wacht voor
de slacht, en de banken zijn met koeienhuiden
bedekt. Een paradijs voor de vleesliefhebber
die van goedkoop houdt. De flatscreen-tv met
champions league zal ook menig vleesliefhebber
aanspreken. yyy Michiel de Goede

Lange Leidsedwarsstraat 86 (Centrum)

E

lke student heeft het vast weleens
meegemaakt. Je gaat met je jaarclubgenoten brassen in de stad, hebt
een afsluitende bijeenkomst met je
internationale werkgroep of viert een verjaardag
met je vriendinnetjes. Deze situatie combineer

CAiPiRiNHA
De Braziliaanse cocktail
Caipirinha bestaat uit
limoen, cachaça, ijs en
suiker. De drank werd
oorspronkelijk gebruikt
als medicijn tegen de
griep. De naam is afgeleid van het in Brazilië
gebruikte woord Caipira, een neerbuigende
term voor ongeschoolde plattelandsbewoner.
Er zijn veel varianten op de caipirinha, zoals:
Caipiroska: wodka in plaats van cachaça
Caipiríssima: rum in plaats van cachaça
Caipirão: Portugese versie met Licor Beirão
in plaats van cachaça

je graag met een diner, maar een gezamenlijke
blik in de portemonnee resulteert in opgehaalde
schouders: ‘Wordt weer Leidse vanavond.’ En
laat dit nou net datgene zijn wat je liever niet
wil gezien de kwaliteit, maar toch te vaak doet
vanwege de prijs. Maar dan komt die keer dat je

DE BRAziLiAANSE kEukEN
De Braziliaanse keuken
is heel divers. In het
noorden vind je inheemse invloeden, met bijvoorbeeld alligatorvlees.
Het noordoosten is meer
Afrikaans, bekend is hier de moqueca (visstoofpot). Het zuidoosten heeft verschillende
streekgerechten, zoals de frango com quiabo
(kip met okra) van Minas Gerais, de feijoada
(vleesstoofpot) van Rio, de Virado à Paulista
van São Paulo (verschillende gerechten op één
bord). In het zuiden is de streek van de gauchos, met gezouten of gedroogd rundvlees.

Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie naar redactie@folia.nl. Stuur de originele bon naar Folia Magazine, t.a.v. Stephanie Gude,
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD, A'dam.

Do BRASiL
Do Brasil (‘uit Brazilië’)
werd eind jaren tachtig
geopend als steakhouse.
Na de komst van de
Braziliaanse chef-kok
Benedito Silva Vas
(Bené), groeide het uit tot een Braziliaans
restaurant. Veel bekende Brazilianen hebben
hier hun sporen achtergelaten: voetballers
zoals Ronaldo, Romario en de Brazilianen
van Ajax, maar ook artiesten als Gilberto Gil,
J. Bosco, Jorge Ben en vele anderen.
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(advertenties)

StudiJob bestaat 15 jaar! Tijd voor een groot feest!
Houd hiervoor onze FB pagina in de gaten.

8 februari 2014 Domplein Utrecht

Wat is de toekomst van het kapitalisme?
Hoe nu verder met Syrië?
Voor overige info en vacatures, zie: www.studijob.nl

folia-studijob 140110.indd 1

10-01-14 11:13

Schrijf je nú in via www.astruggleforpeace.nl
Een congres met oa Lilianne Ploumen, Mouaz al-Khatib, Jan
Pronk, Ruud Lubbers, Saskia Sassen en Maarten van Rossem.
Mede mogelijk door: vfonds, Democratie & Media, Universiteitsfonds, Van den Berch
van Heemstede Stichting, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, kfHeinfonds.

FLOOR AGENDA

KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.FLOOR.HVA.NL
FASHION SHOW AMFI BURBERRY CLASH
Woensdag 15 januari, 12.00 -19.00 uur
Tweedejaars AMFI-studenten geven vandaag
een wervelende fashionshow in de hal van het
Kohnstammhuis. Het thema van de jaarlijkse
catwalkshow bij FLOOR is Burberry Clash.
De organisatie ligt volledig in handen van
de studenten. Iedereen is welkom, maar aanmelden is wel wenselijk. Ga hiervoor naar:
burberryclash2013@hotmail.com

het gesprek aan met onder meer e-learningexpert Erik Duval (hoogleraar Universiteit Leuven),
Nico Juist (deskundige digitaal onderwijs bij
SURF) en Harry Zengerink (opleidingsmanager
Communicatie en Multimediadesign HvA).
Ook studenten en docenten schuiven aan. Na
afloop is er de mogelijkheid na te praten met
de tafelgasten en samen een borrel te drinken.

SPREEKUUR INFORMATIESPECIALISTEN
Iedere maandag en donderdag,
TALKSHOW ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST 15.00 -17.00 uur
Weet je niet waar je het moet zoeken? Heb
Donderdag 23 januari, 15.00 -17.00 uur
Hoe gaan studenten en docenten met digitale je vragen over databanken, literatuuronderzoek, bronvermelding of RefWorks? Dan kun
informatie om? En hoe wordt dat het beste
je langsgaan bij het inloopspreekuur van de
toegepast in het onderwijs? Bij de Learning
informatiespecialisten in de bibliotheek van
Tomorrow Talkshow gaat gespreksleider en
het Kohnstammhuis op de eerste verdieping.
bekende internetondernemer Danny Mekic

CREATING TOMORROW

overigens
Overigens staat de komende tijd in het teken van Science in Transition (SiT), een beweging van wetenschappers die ontevreden zijn over het
functioneren van hun vakgebied. Ze maken zich zorgen over publicatiedruk, de ondemocratische aard van de wetenschap, het aanzien dat
wetenschappers genieten en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. Deze week een stelling van SiT’er en UMC-decaan
Frank Miedema. Meer bijdragen over dit onderwerp van wetenschappers, studenten en andere betrokkenen lezen, of zelf reageren,
kan op foliaweb.nl/tag/science-in-transition/

Prikkels in de wetenschap zijn
net zo pervers als bij de banken.

Han van Dissel
decaan economiefaculteit
‘Deze vergelijking gaat mank. In de wetenschap
worden publicaties beloond met aanzien, niet
met Ferrari’s. Je kunt moeilijk stellen dat de Nobelprijs pervers is. De premie vormt geen standaardonderdeel van het beloningssysteem. SiT
heeft natuurlijk wel een punt: we tellen artikelen,
maar lezen ze zelden. In de economie en bedrijfskunde zijn we daarom afgestapt van het belonen
van publons – de kleinst publiceerbare eenheden
– en kijken we naar toppublicaties om iemands
bijdrage te beoordelen. Ook daar kleven nadelen
aan: het zijn vooral spectaculaire resultaten en
weinig herhaalonderzoek. De oplossing is niet
simpel. Er wordt door de VSNU wel gewerkt aan
nieuwe beoordelingsprotocollen.
De manier waarop de overheid universiteiten bekostigt is wel pervers, maar op andere
wijze dan bij banken. Universiteiten krijgen
betaald per behaald EC en diploma en worden
zo verleid de norm te verlagen om meer geld
te krijgen. Als faculteit waken we ervoor die
prikkel door te berekenen aan de werkvloer. Wij
vergoeden opleidingen voor het aantal ingeschreven studenten en niet het aantal dat een
voldoende heeft gehaald.’

Willem van Winden
lector Amsterdamse kenniseconomie
‘Eens. Beide sectoren belonen naar prestatie.
Bij banken draait het om het verhogen van
aandeelhouderswaarde en worden ten koste
van de maatschappij grote risico’s genomen om
dat kortetermijndoel te behalen. In wetenschap
richt men zich op de publicatierating. Die bepaalt je carrièrekansen en wetenschappers zijn
ook maar mensen. Maar hebben die superspecialistische artikeltjes voor een select groepje
collega’s maatschappelijke waarde?
Ik ken een econoom die stedelijke ontwikkeling onderzocht. Vooral Amerikaanse steden,
want: daar zijn betere data van, en de kans op
publicaties in top journals is dan groter. Dus
doet hij op kosten van de overheid onderzoek
waar we hier nauwelijks iets aan hebben. Zo
dient de onderzoeksagenda het publicatiecircuit
en niet de maatschappij. In tegenstelling tot
de bankensector echter leidt de prestatiebeloning in de wetenschap juist tot het mijden van
risico’s. Decanen stellen alleen hoogleraren aan
die bij de gevestigde orde horen en dwarsliggers
krijgen minder onderzoekssubsidie. Daardoor
is er misschien wel te weinig ruimte voor vernieuwing in onderzoek.’

Arnoud Boot
hoogleraar ondernemingsfinanciering en
financiële markten
‘Volstrekt onzinnige uitspraak, die verleidelijk
logisch klinkt. De gedachte is dat sturen op
meetbare grootheden mensen aanzet die grootheden te bespelen. Dat mensen bijvoorbeeld
zo veel mogelijk publiceren en zich daarbij niet
bekommeren om de kwaliteit. Maar in realiteit
werkt het niet zo. Voor wetenschappers is je
internationale reputatie het belangrijkst en die
bouw je niet op met een was aan flutartikelen.
Nee, die is afhankelijk van dat handjevol echt
belangrijke ideeën dat je in toptijdschriften
publiceert en dat door collega’s wordt opgepikt.
Het kan wel misgaan wanneer je met meer
output meer financiering kunt lospeuteren
omdat kwaliteit door de geldverstrekker buiten beschouwing wordt gelaten. De overheid
keert 95.000 euro uit bij promoties, maar de
universiteit dient de kwaliteit dus zelf te
waarborgen door een promotiecommissie in
te stellen. Prestatiebeloning is niet optimaal,
maar zomaar geld geven bij aanvang van het
traject ook niet. Je kunt pas roepen dat het anders moet als je weet hoe en ik kan geen beter
systeem bedenken.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Henk Strikkers

AERoBiCS vERLAAGT kANS
oP DiABETES
Volgens de Harvard School of
Public Health veroorzaakt het doen
van spierversterkende oefeningen
en conditieoefeningen als aerobics
bij vrouwen een lagere kans op
diabetes-2. Dat stellen onderzoekers deze week in de Public Library
of Science op basis van een studie
onder een groep van bijna honderdduizend vrouwen. Wanneer
vrouwen wekelijks anderhalf uur
aerobics doen en een uur spierversterkende oefeningen neemt het
risico op diabetes met een derde af.

PoMPEjANEN HADDEN
ExoTiSCH MENu
Tijdens een opgraving in het Romeinse dorp Pompeï hebben archeologen van de Universiteit van Cincinnati resten van een aantal restaurants
gevonden. Door uitwerpselen in deze
restaurants te onderzoeken wisten ze
een groot deel van het voedingspatroon van de Pompejanen te traceren.
Naast alledaagse producten als noten,
granen, olijven en vis stonden onder
meer ook zee-egels, flamingo’s en giraffedijbeen op het menu. De bevindingen bewijzen dat men in Pompeï
veel etenswaren importeerde.
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oNDERzoEk

uNivERSiTEiTEN

STuDENTEN

STuDENTENCoRPS GEEN
SuCCESGARANTiE
Uit onderzoek van Intermediair Magazine
blijkt dat het simpelweg lid zijn van een
studentencorps geen toegevoegde waarde
heeft wat betreft perspectieven op de
arbeidsmarkt. Belangrijker is dat studenten
al jong bewijzen dat ze meerdere activiteiten
tegelijkertijd kunnen verrichten. Hierbij
is te denken aan een studie en actief zijn
in het verenigingsleven of andersoortige
persoonlijke ontwikkeling. Kwaliteit en
studiekeuze staan echter nog steeds voorop
voor recruiters.

LiTERATuuR WEERSPiEGELT
ECoNoMiSCHE ToESTAND
LAATSTE DECENNiuM
Hoe vaak woorden die malaise en
ongeluk uitdrukken in literaire werken
worden gebruikt, is gerelateerd aan
de economische toestand van de tien
jaren vóór het schrijven van het werk.
Dat beweren onderzoekers van de
Universiteit van Bristol en het University College London in PLOS ONE.
Zij vonden bij hun onderzoek naar
twintigste-eeuwse werken een sterke
correlatie tussen een ‘literaire misèreindex’ in de Engelstalige literatuur en
de manier waarop de economie van de
Verenigde Staten zich in het decennium voorafgaand aan de publicatie ontwikkelde.

GRooTSTE DEEL
HooGLERAREN ATHEïSTiSCH
40,8 procent van de Nederlandse
hoogleraren is atheïstisch, terwijl
slechts 14 procent van de Nederlandse
bevolking denkt dat God niet bestaat. Dat blijkt uit onderzoek van het
christelijke wetenschapsforum ForumC
onder 1285 hoogleraren. Bovenop die
40,8 procent bestempelt 27,6 procent
van de professoren zich als agnost. In
vergelijking met twee jaar geleden is het
aantal ongelovige hoogleraren lichtelijk
gedaald. Destijds stelde 72 procent van
hen atheïstisch of agnostisch in het
leven te staan.

Benmiloud

promoties
WoENSDAG 15/01
13.00 uur: Machiel Keestra – Wijsbegeerte

Sculpting the Space of Actions. Explaining Human Action by
Integrating Intentions and Mechanisms. (Aula)

14.00 uur: Justine Ruitenberg – Sociologie

Socialized Choices. Labour Market Behaviour of Dutch Mothers. (Agnietenkapel)

DoNDERDAG 16/01
10.00 uur: Sandra Vosbergen – Geneeskunde

One Patient is Different from the Next. Coronary Heart
Disease Patients’ Needs and Preferences for Web-based Selfmanagement Support. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Hanneke Hendriks – Communicatiewetenschap

Let’s Talk about Alcohol: The Role of Interpersonal Communication and Health Campaigns. (Agnietenkapel)

vRijDAG 17/01
14.00 uur: Cho-Shuen Hsieh – Natuurkunde

Ultrafast Dynamics of Interfacial Water. (Agnietenkapel)

DiNSDAG 21/01
10.00 uur: Bruno Loff – Informatica

A Medley for Computational Complexity. With Applications of
Information Theory, Learning Theory, and Ketan Mulmuley’s
Parametric Complexity Technique. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Ekaterina Ermilova – Informatica

Management of Information in Virtual Organisations Breeding
Environments. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Christiaan van Bergen – Geneeskunde
Treatment of Osteochondral Defects of the Talus. (Agnietenkapel)

WoENSDAG 22/01
10.00 uur: Susan Aitken – Geneeskunde

Towards Virological Monitoring of HIV-1 Drug Resistance in
Resource-limited Settings. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Ceciel Rayer – Rechtsgeleerdheid

Wetgeving en Beleid voor Flexibele Arbeid. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Ivo Nieuwenhuis – Algemene
cultuurwetenschappen

Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland,
1780-1800. (Aula)

14.00 uur: Hanneke Vlek – Biologie

Fifty Shades of Grey. Variability in Metric-based Assessment of
Surface Waters using Macroinvertebrates. (Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

hora est

Ivo Nieuwenhuis, algemene
cultuurwetenschappen
‘Patriotten en orangisten
bedreven satire tegen elkaar’
Bevinding ‘De kracht van
satire zit in de wisselwerking tussen ernst en humor.
Een satiricus zet humor in
om taboes te behandelen
of een hooggeplaatst figuur
te bekritiseren zonder daar
echt verantwoordelijk voor te zijn – het is immers een grapje. Toch kan de lezer de boodschap niet als grapje naast zich neerleggen,
omdat deze in de kern wel serieus is. De kracht
van die combinatie ontdekte ik door satire uit
de late achttiende eeuw te bestuderen. Toen
werd satire ingezet in de strijd tussen revolutionaire patriotten en behoudende orangisten.
En even later als kritiek op de nieuwe, door de
patriotten vormgegeven, Bataafse Republiek,
waarin volgens sommigen veel toch bij het
oude was gebleven.’
Leuk ‘Ik genoot van de vrijheid die ik vier jaar
lang had. Ik gaf mijn eigen onderzoek vorm,
las de bronnen die mij interessant leken. Eens
in de paar maanden kreeg ik tips van mijn
begeleiders, waar ik zelf weer mee verder kon.
En ik werd er nog voor betaald ook!’
Moeilijk ‘Af en toe sloeg de vertwijfeling toe.
Ga ik de goede kant op? Stelt dit wetenschappelijk wel iets voor? Kan ik dit? Maar volgens
mij komt die onzekerheid bij meer promovendi voor.’ yyy Marieke Buijs
Dhr. I.B. Nieuwenhuis: Onder het mom van
satire. Laster, spot en ironie in Nederland,
1780-1800.

Melatoninetietjes
Als student zit je in een levensfase waarin je je
grenzen moet leren kennen. Vertaling: we mogen
regelmatig ondersteboven in een toilet hangen, en
ons zonder schuldgevoel door de dag slepen met
’s ochtends een sloot oploskoffie, ’s middags torens
Red Bull, en ’s avonds een half kratje bier. Maar aan
dit doodgewone studentendieet is pas iets schimmigs toegevoegd: melatoninepilletjes om in slaap
te vallen. Een hoop kennissen raden het me aan en
tikken het zelf stoer per handje naar binnen. ‘Het
is een natuurlijk hormoon en gewoon te koop bij
Etos, dus ongevaarlijk,’ kwijlen de melatoninejunks.
Maar met anticonceptie en anabolendrama’s in
mijn hoofd kon ik die argumentatie niet echt volgen, dus ik liet de melatonine voorlopig staan. Na
een rondje Google bleek dat het een slaaphormoon
is dat in het lichaam voorkomt, en pas relatief kort
in hoge doseringen verkrijgbaar is in de EU. Gek
genoeg volgens wetenschappers het tienvoudige
van de maximaal effectieve dosering, wat zelfs
averechts werkt. Ook waarschuwen experts voor
allerlei hormonale verstoringen bij de gigantische
hoeveelheden waarin mijn vrienden het innemen,
en een toename van de aanmaak van oestrogeen
en testosteron. Gebruikers in Amerika, waar pilletjes tegen van alles en nog wat al veel langer in
supermarkten verkrijgbaar zijn, rapporteren op
internet ook enorme gewichtstoename, mantietjes
en vrouwenbaarden! Kortom, het risico op bizarre
hormonale mutaties lijkt bij nonchalant melatonine-gebruik niet heel ver. En als je het überhaupt op
een effectieve manier wilt gebruiken, dan maximaal
0,3 mg in plaats van het honderdvoudige waar je
alleen maar nachtmerries van krijgt. Als dat niet
werkt, kun je natuurlijk altijd nog een half krat bier
proberen. Daarvan is tenminste gewoon algemeen
bekend dat je er een bierbuik en hersenschade aan
overhoudt. yyy Hadjar Benmiloud
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Innerlijke rust en vertrouwen
Deze week in Folia maakt kennis: Ietje Veldman, voorzitter van het
Domein Onderwijs en Opvoeding. Ze ging in mei aan de slag als
domeinvoorzitter en blikt terug, maar ook vooruit.

tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

I

etje Veldman is een vrouw van de inhoud. Ze is weliswaar domeinvoorzitter
en daarmee baas van een groot aantal
HvA-opleidingen, maar een manager
die je op elke willekeurige managementpost
kunt neerzetten is ze niet. ‘Daarvoor is ze te
inhoudelijk. Haar gaat het om de kwaliteit van
het onderwijs en van docenten en leraren,’ zegt
Alessandra Corda, opleidingsmanager cluster
talen van het Domein Onderwijs en Opvoeding van de HvA over haar baas Ietje Veldman.
‘Omdat Ietje zo gericht is op de inhoudelijke
aspecten van haar werk, straalt ze overwicht
en rust uit, innerlijke rust. Die rust zal ze ook
niet gauw verliezen.’ Alessandra kent Ietje sinds
2006. Beide werkten toen aan de Universiteit
Leiden, waar Ietje de baas van Alessandra was.
Tot ieders tevredenheid overigens: toen Ietje
vorig jaar naar de HvA vertrok, kwam Alessandra er spoorslags achteraan.
Ida Maria Johanna (Ietje) Veldman (Maastricht,
1952) is sinds vorig jaar mei voorzitter van het
Domein Onderwijs en Opvoeding (DOO) van
de HvA, waar ze de opvolgster was van Marjan
Freriks. Ietje studeerde sociale geografie aan de
UvA en maakte daarna een lange carrière in de
het onderwijs. Tot aan haar benoeming aan de
HvA was ze hoofd van de afdeling voortgezet
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onderwijs van het Interfacultair Centrum voor
Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en
Nascholing (ICLON), onderdeel van de Universiteit Leiden. Daarvoor was ze onder meer
werkzaam aan het Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden en aan het Centrum voor Bètadidactiek,
beide aan de Universiteit Utrecht. Voordat

‘Ik wil laten zien
dat leren leuk is’
ze overstapte naar het hoger onderwijs was
ze zestien jaar lang als aardrijkskundelerares
verbonden aan lycea in Amsterdam, Haarlem
en Bussum.
Ietje (gescheiden, twee kinderen) zou je gerust
een onderwijsdier in hart en nieren kunnen nemen. Onderwijs is haar grote passie, zegt ze zelf.
‘Ik heb het altijd leuk en belangrijk gevonden
mezelf te ontwikkelen, en anderen bij die ontwikkeling te helpen, als leraar in het voortgezet
onderwijs en als docent aan de universiteit,’ zegt
ze. ‘Laten zien dat leren leuk kan zijn, in plaats
van iets dat nou eenmaal moet. Als leidinggevende kies ik ook steeds die invalshoek: hoe kun
je samen over onderwijs nadenken zodat je het

steeds beter gaat vormgeven, zodat een leerling
of student met plezier en nieuwsgierigheid het
beste uit zichzelf haalt.’
Bij Ietjes benoeming vorig jaar had de domeinraad van DOO enige bedenkingen: Ietje zou te
oud zijn om nog zo’n belangrijke stap in haar
carrière te zetten en ze was niet gepromoveerd,
al was – en is – ze wel met een dissertatie bezig:
een onderzoek naar de ervaring met lesgeven
van oudere docenten. Domeinraadvoorzitter
Peter Ale wil er nu niet meer over kwijt dan één
zin: ‘Ik vind dat ze binnen zeer korte tijd een
goed beeld van het domein heeft ontwikkeld en
slagvaardig aan het werk is.’ Dat Ietje überhaupt
een promotieonderzoek verricht, zegt iets over
haar gedrevenheid, meent Alessandra Corda.
‘Ietje heeft onderzoek nodig om inspiratie uit
te halen.’
Ook Ron Oostdam, hoogleraar onderwijsleerprocessen en lector maatwerk in leren en
instructie, roemt de snelheid waarmee Ietje in
korte tijd zicht heeft gekregen op DOO. ‘Dat
vind ik heel knap van haar.’ Daarnaast is hij in
zijn nopjes met de manier waarop Ietje bestuurt.
‘Op een vriendelijke, maar ook indringende manier weet ze zaken aan de orde te stellen en naar
een oplossing toe te werken. In korte tijd heeft
ze in de gaten waar het probleem zit en weet

Folia maakt
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ze dit ook te benoemen. Door haar uitgebreide
netwerk geeft ze het domein bovendien een
gezicht naar buiten toe.’
Frits Rovers, een van de opleidingsmanagers
binnen DOO, zat vorig jaar in de commissie
die advies moest geven over de benoeming
van de nieuwe domeinvoorzitter. Hij is blij dat
Ietje is benoemd. ‘Omdat zij lang verbonden
is geweest aan de lerarenopleiding van de
Universiteit Leiden beschikt zij over een heel
goed universitair netwerk en is zij heel goed in
het uitstippelen van academische leerroutes,
wat een belangrijk speerpunt is binnen DOO.
Ik denk overigens wel dat ze flink heeft moeten
wennen aan de omvang en dynamiek van
DOO. Met zesduizend studenten en 380 medewerkers is dit een veel grotere organisatie dan
zij gewend was. Wat mij opvalt is het grote verschil tussen Ietje en haar voorgangster Marjan
Freriks. Waar Marjan heel erg intern gericht
was en bovenop haar mensen zat, is Ietje wat
meer extern gericht, wat meer een bestuurder.
Marjan pleegde soms wel tien belletjes per dag
en kon zich vastbijten in details. Ietje vertrouwt
op haar managementteam.’ yyy

Folia Radio zendt op 15 januari een interview uit met Ietje
Veldman. Aan de orde zullen komen haar domeinvoorzitterschap, de kwaliteit en problemen van het Nederlandse
onderwijs en oud(er) zijn in het onderwijs. Te beluisteren
via Amsterdam FM, in de ether op 106.8 en op de kabel
op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende
dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending
is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto
TV. Daarna via salto.nl
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(advertenties)

Tijd
om je...
...punt
te maken
Op zoek naar een leuke voetbalvereniging?
Kom eens kijken bij ons of train een keer mee!
T.O.S.-Actief
Sportpark Middenmeer, Radioweg 63
020 6928314 / info@tos-actief.nl / www.tos-actief.nl

Folia maakt
kennis...

...met Ietje

Veldman

voorzitter domein
Onderwijs en Opvoeding HvA
Woensdag 15 januari tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 16 januari terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

22 januari • Dymph van den Boom
rector UvA en collegelid UvA-HvA

AMSTERDAM LEEFT!
EEN RADIOPROGRAMMA VAN URBAN MANAGEMENT EN AMSTERDAM FM

Wat speelt er in Amsterdam? Wat is
de dynamiek van deze stad en welke
dilemma’s brengt het met zich mee?
Studenten en experts bespreken
dit met betrokkenen in het radioprogramma Amsterdam Leeft!
Luister op dinsdag 10 december van
Deze keer
over zelfbouw
Amsterdam.FM
18.00
tot 19.00
uur naarinAmsterdam
Luister
op dinsdagin28
van onder
over
tweedeling
dejanuari
stad. Met
18.00 tot
19.00
uur naar Amsterdam
FM
andere
Mano
Bouzamour
en Lex Veldboer.
of kom langs bij de opname op vrijdag
24 januari
106.8
fm van 13.00 tot 14.00 uur in
de
OBA
Oosterdokskade.
kabel 103.3
www.amsterdamfm.nl
106.8 fm
kabel 103.3
www.amsterdamfm.nl

CREATING TOMORROW

A
In april 2013 werd Jacob Eikelboom als docent communicatie
gekozen tot de beste docent van de Hogeschool van Amsterdam.
Zijn prijs van €1500 stelt hij ter beschikking aan de student die
de beste taalapp ontwikkelt.

DOE MEE EN
WIN DIE €1500
Stuur je inzending voor 1 februari 2014
naar stephanie@folia.nl

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
Amsterdam FM.nl de stem van de hoofdstad

Vragen over de inhoud van de app kan
je mailen naar d.j.eikelboom@hva.nl

Jury
• Alexander Rinnooy Kan (voorzitter)
• Folkert Kuiken (hoogleraar Nederlands als 2e taal)
• Jacob Eikelboom (docent communicatie)
• Paul van de Water (directeur Folia)

illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Oom Hafid
Deel 11 Waarin ik terugkom naar
Nederland, waar mijn kapotte fiets en
oom Hafid op me wachten.

N

iet dat ik van Schiphol naar huis
ging fietsen, maar ik was benieuwd
of de fiets er nog stond. Moeder
had bij het afscheid herhaaldelijk
gezegd dat ik me moest laten ophalen door haar
broer, oom Hafid. En dat ik een paar dagen bij
hem en zijn vrouw Saadia moest doorbrengen.
Ze wilde niet dat ik alleen op mijn kamer zou
zitten. Ze gruwelde van het studentencomplex
Uilenstede. ‘Ik begrijp echt niet hoe je het op die
geesteloze plek uithoudt.’ De fiets stond exact op
de plek waar ik hem zes weken geleden achterliet.
Nu zonder voorwiel. Het achterwiel was dubbelgevouwen, alsof een heel dik persoon door de
bagagedrager was gezakt. Oom Hafid woonde
ook in Schalkwijk. Hij en moeder waren de enigen van hun familie die in Nederland woonden.
De andere broers en zussen waren verspreid over
de wereld, van Canada tot aan Australië. Het was
een groot gezin waar ze uit kwamen: een vader,
twee moeders en zestien kinderen.

Hafid was een knappe man, die zich goed wist te
kleden. En hij was onhandig: iemand van twaalf
ambachten, dertien ongelukken. De eerste jaren
van zijn verblijf in Nederland was hij illegaal. Hij
woonde gedurende zijn illegaliteit bij ons in op
de Bernadottelaan. Hij sliep bij mij op de kamer.
Vader regelde een baan bij de chocoladefabriek
Droste aan het Spaarne. Zonder verblijfspapieren
werken was in die tijd de normaalste zaak van de
wereld. Na een paar weken werd hij ontslagen.
Hij verspilde te veel cacao tijdens de productie.
Daarna ging hij van job naar job. En iedere keer
drukte hij op de verkeerde knoppen. De machines, technologie en apparaten maakten hem
zenuwachtig, waardoor alles in het honderd liep.
‘Zodra ik die montagebanden, schroefwielen en
raden zie draaien, dan begint het mij te duizelen
en weet niet meer wat te doen,’ zei hij een keer
tegen moeder. Hij raakte langdurig werkloos.
Via de zoveelste re-integratietest was hij erachter
gekomen dat de landbouw het enige was dat hij
vertrouwde en leuk vond. In zijn moestuin langs
het treinspoor had nooit een tuinboon, pompoen
of courgette hem in steek had gelaten. Toen het
arbeidsbureau een meeloopdag bij de bekende
bloembollenboer Van Haaster in Hillegom organi-

seerde, ging het ook fout. Hij struikelde over een
hark en viel in de bloembollensorteermachine.
Hafid zat bij thuiskomst onder de schaafwonden.
Bij de ontredderde fiets wachtte ik op Hafid en
bedacht me hoe ik onder de logeerpartij uit kon
komen. Ik werd gebeld. Het huistelefoonnummer van Roos’ ouders. In Marokko hadden ze
tig keer gebeld en weer drukte ik ze weg.
Hafid was een zachtaardige man, maar zijn
vrouw was een heks. Saadia verdiende Hafid
niet, dat wist ze zelf ook. Om de zoveel maanden ontkiemde die onzekerheid zich tot een
periodieke paranoia, dan ging Saadia op zoek
naar de vrouw met wie Hafid vreemdging. Maar
die was er niet. Haar waanideeën leidden soms
tot mishandeling van haar man, maar meestal
tot het vernielen van Hafids geliefde bezittingen: zijn kleding, auto en moestuin. De laatste
keer dat ze op pad ging en geen ontrouw vond,
stortte Saadia zich op Hafids mintgroene oldtimer: de Mercedes 350. yyy Alie Boudount
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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prikbord HvA
DMR Taal-App

DT OER

De bij DMR werkzame Docent van het Jaar Jacob Eikelboom looft 1500 euro van zijn prijzengeld uit voor wie
de beste taal-app verzint. Het is de bedoeling dat alle
studenten de app straks kunnen gebruiken. Een plan
voor de app heeft in elk geval uitleg van vormgeving,
inhoud, gebruiksvriendelijkheid, aanpak en omvang.
Een jury onder leiding van Alexander Rinnooy Kan zal de inzendingen
beoordelen. Het prijzengeld wordt gebruikt om de app daadwerkelijk te
ontwikkelen. Studenten kunnen hun idee mailen naar: stephanie@folia.nl.
Voor vragen mail je naar Jacob Eikelboom: d.j.eikelboom@hva.nl.

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA
heeft ingestemd met de Onderwijs- en Examenregeling
(OER) voor het studiejaar 2014-2015. De OER beschrijft
alle rechten en plichten van studenten aan de hogeschool.
De enige wijziging in de OER waarmee studenten direct
te maken kunnen krijgen, is het feit dat voor het halen
van de BAS-norm zogenaamde ‘informele studiepunten’ niet meer mee tellen.
Hiervan is sprake wanneer studenten een onderdeel van een bepaald vak al
wel hebben behaald, maar het volledige vak nog niet. Voorheen konden ze de
uren die ze eraan hadden besteed al laten meetellen. Die regeling verdwijnt.

DOO Honourspresentatie

DMCI Brown

Wat is een excellente professional en hoe word je dat?
Die vraag hebben studenten van het Honourstraject
van het domein Onderwijs en Opvoeding onlangs
onderzocht, door middel van een literatuurstudie en
interviews met mensen uit het veld. Op donderdag
16 januari presenteren ze de resultaten op de begane
grond van het Kohnstammhuis. Iedereen is welkom om hun visie op
excellentie te komen beluisteren. Een deskundige jury zal de presentatie bovendien beoordelen. De bijeenkomst start om 17.00 uur en duurt
tot 19.00 uur.

Op 16 januari vindt weer een sessie van de Brown
Bag Lunch plaats, waar twee lectoren of onderzoekers een presentatie over hun onderzoeksactiviteiten
geven. Deze keer is het de beurt aan Hein Daanen en
Margriet van Eck Poppe. Daanen zal als lector Fashion
& Technology Research spreken over innovaties in
de manier waarop kleding passend wordt gemaakt. Van Eck vertelt over
haar onderzoek naar hoe uitgevers literatuur-apps kunnen gebruiken om
boeken te verkopen. De bijeenkomst vindt plaats in de Filmzaal van het
AMFI-gebouw van 12.00 uur tot 13.30 uur. Deelname is gratis.

DG Promotiebeurzen

HvA Learning

Vier promotiebeurzen met een totale waarde van
500.000 euro, die buit heeft het Domein Gezondheid
van de HvA binnengesleept. De beurzen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) zijn bedoeld om medewerkers gedurende vier
jaar twee dagen per week vrij te stellen van onderwijstaken, zodat zij meer tijd aan hun promotieonderzoek kunnen besteden.
De gelukkige HvA-docenten zijn Marjolein Snaterse van verpleegkunde,
Maarten van Egmond en Janneke de Vries van fysiotherapie en Margriet
Pol van ergotherapie.

Webcolleges, digitaal toetsen en online begeleiding: op
de HvA wordt in het onderwijs steeds meer gebruikgemaakt van digitale middelen. Van 21 tot 24 januari vindt
daarom de Learning Tomorrow-week plaats, waar je meer
informatie kunt krijgen over hoe deze middelen de lessen
kunnen versterken. Zo zijn er workshops en webcolleges
waar alle medewerkers aan mee kunnen doen. Op donderdag 23 januari vindt
in leercentrum Floor een debat plaats, waar onder anderen hoogleraar computerwetenschappen van de Universiteit Leuven Erik Duval zal spreken over
de mogelijkheden van e-learning. Het begint om 15.00 en de toegang is gratis.

DBSV Kracht

DEM Ondernemerscafé

van Sport

Wat kunnen wij leren van ‘de kracht van sport’ in het
buitenland? Hoe wordt het daar ingezet en ervaren? In
de collegereeks ‘Kracht van Sport: over de grens’ wordt
onderzocht hoe andere landen sport inzetten. Enthousiaste HvA-studenten kunnen zich nog steeds voor dit
UvA-vak inschrijven. De lezingen worden ook bezocht
door 150 professionals uit de politiek en de sportwereld, waardoor je als
student naar hartenlust kunt netwerken. De vijfdelige reeks start 13 februari en is gratis. Meer informatie vind je op het intranet.
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Bag Lunch

Tomorrow

Op maandag 20 januari vindt een nieuwe editie van het
ACE Ondernemerscafé plaats, een informele en interactieve borrel voor ondernemende studenten en succesvolle
starters. Thema van deze editie is branding. Want hoe val
je tegenwoordig als bedrijf nog op, met de grote hoeveelheid aan informatie die dagelijks op consumenten af
komt? Sprekers van verschillende reclamebureaus gaan daar deze avond op in.
De deuren gaan om 19.15 uur open en er wordt geborreld tot 23.00 uur. Dit
alles vindt plaats de Amsterdamse Academische Club en is gratis toegankelijk.

prikbord UvA
Studenten Vers

bloed bij Mei

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FNWI Vacature

studentenraad

Studentenpartij Mei heeft een nieuw bestuur. Het
tiende bestuur bestaat uit Sander Montanus (voorzitter), Anne Meilien Kootstra (secretaris), Tariq
Sewbaransingh (penningmeester) en Roos de Groen
(commissaris onderwijs). Het nieuwe bestuur zegt zich
te willen focussen op ‘de partijbinding’. Montanus, niet
alleen stuurman van Mei, maar ook graag stuurman aan boord (zie foto),
zegt: ‘Ondanks dat Mei al een sterke partij is, wil dit bestuur Mei ook weer
tot een vereniging maken waar mensen naast inhoudelijke discussie ook
het groepsgevoel vinden.’

De facultaire studentenraad is per 1 februari op zoek
naar een ambtelijk secretaris voor acht uur per week.
Hij/zij moet onder meer notuleren bij de wekelijkse
vergadering op donderdagavond, de maandelijkse vergadering met het faculteitsbestuur en ondersteuning
geven aan de website. De secretaris wordt aangesteld
als student-assistent voor de periode van minimaal een jaar. Je moet studeren aan de FNWI, geïnteresseerd zijn in medezeggenschap en ervaring
hebben met notuleren. Mail voor 20 januari je cv en motivatie naar fnwi@
studentenraad.nl

Studenten Debatteerworkshop

Promovendi Meld

Op 21 januari organiseert de Amsterdamse studentendebatvereniging, ook wel bekend onder de naam
ASDV Bonaparte, een workshop debatteren. De cursus, waarin je kennis kunt maken met de fijne kneepjes
van het debatteervak, wordt gegeven door een van de
beste debaters van Nederland: Daniël Schut. Na afloop
kun je een biertje blijven drinken, praten met leden van Bonaparte en
kijken naar of meedoen aan een debat. Tijdstip: 19.30-21.30 uur. Locatie:
OMHP, zaal A1.18C

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) gaat
onderzoek doen onder (oud-)promovendi naar de
problemen die zij tegenkomen of zijn tegengekomen
tijdens hun promotietraject. Dit heeft PNN-voorzitter
Patrick Tuijp, docent finance aan de UvA en promovendus in Tilburg, naar buiten gebracht. PNN wil
problemen inventariseren die illustratief zijn voor een groter achterliggend probleem. ‘Hierbij denken we aan te hoge publicatie-eisen voor
promovendi, onderwijsafkalving, vreemde eisen van uitgevers of een clash
met de pr-afdeling.’ Klachten? Mail naar info@hetpnn.nl

Onderwijs Docent

klachten

van het Jaar Lezing Mannelijkheid

Farmacoloog Mieke Mulder (AMC) is op 8 januari
uitgeroepen tot UvA-Docent van het Jaar 2013. De rest
van de genomineerden waren Walter Kanning (fiscale
economie), Ilja Sligte (psychobiologie), Adrienne de
Moor-van Vugt (staats- en bestuursrecht) en Peter
Starreveld (psychologie) en Joep Leerssen (Europese
studies). Zie pagina 10 voor een interview met Mieke Mulder.

Het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atri schenkt deze maand aandacht aan mannelijkheid. Maaike Meijer, hoogleraar gender en diversiteit aan de UU, geeft vier lezingen over mannelijkheid in
film, muziek en literatuur. Mannelijkheid wordt over het
algemeen geassocieerd met standvastigheid en stabiliteit,
maar niets is minder waar: de man is voortdurend in beweging. Wanneer:
16, 23 en 30 januari en 6 februari. Waar: auditorium Atria, Vijzelstraat 20
van 16-18 uur. Kosten: donatie. Aanmelden: pr@atria-kennisinstituut.nl

FMG Bewegende

AMC Prijs

scriptie

Veel woorden staan er niet in de afstudeerscriptie van
sociaal geograaf Joris Tieleman. Toch ontving hij de
Scriptieprijs 2013 van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars (NVM). De kern van zijn masterscriptie
wordt gevormd door een serie bewegende kaarten die
de veranderingen op de Amsterdamse woningmarkt in
de periode 1985-2010 weergeven. De jury waardeerde zijn vernieuwende
aanpak. ‘Door het gebruik van een interactieve kaart toont Joris zich een
origineel denker.’ Tieleman won 5000 euro, waarmee hij onder meer een
goede stadsfiets gaat kopen.

voor Mol

Hoogleraar obstetrie, gynaecologie en klinische
epidemiologie Ben Willem Mol is gelauwerd voor het
zorgonderzoek dat hij heeft verricht binnen meer dan
veertig ZonMw-projecten. Voor zijn onderzoeken
ontving hij op 19 december uit handen van AMCbestuursvoorzitter Marcel Levi een ZonMw Parel, een
persoonlijke onderscheiding voor zijn gehele oeuvre. Investeren in zorgonderzoek levert veel winst op, in geld en kwaliteit, zo bewijzen volgens
ZonMw diverse baanbrekende onderzoeken van Mol.
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wasdom
Zijn eigen
verhaal
Jan van Mersbergen
Leeftijd 42 (geboren op 10 april 1971)
Beroep Schrijver, o.a. van Naar de overkant van
de nacht en Morgen zijn we in Pamplona.
Studie Cultuur & beleid (Hogeschool INHolland)
en cultuursociologie (UvA)
Afgestudeerd 1997
Docent ‘Ik had les van Bram Kempers, hij specialiseerde in de Renaissance en zat de helft van
de tijd in Siena. We hadden een goede klik en hij
was een van de eersten die zei dat mijn stukken
goed geschreven waren.’
Locatie ‘De Oudemanhuispoort, ik nam bijna
altijd wel een tweedehands boek mee als ik daar
langs de boekenstalletjes liep.’
Café ‘Overdag zat ik vaak in café Schuim, ’s
avonds in Korsakoff en Maloe Melo. Ik kwam
ook graag in van die ouderwetse Amsterdamse
biljartcafés.’
Afknapper ‘Ik volgde sommige vakken samen
met arbeidssociologiestudenten, van wie ik vaak
het idee had dat ze hun studie alleen maar voor
hun cv deden. Zij wilden bijvoorbeeld vroeger
weg bij college om hun trein te halen.’
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stage
Hij studeerde cultuur & beleid en cultuursociologie en werd
schrijver: Jan van Mersbergen. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k wist dat als ik iets met cultuur wilde doen, ik in Amsterdam moest zijn. Hier zitten de
filmtheaters en de toneelgroepen.
Niet in Brabant, waar ik vandaan kom. Op
mijn middelbare school hadden we wel een
cabaretgroep waar ik in speelde. Ik was niet
zo’n acteur, maar vond het leuk om scènes te
bedenken en iets te maken. Veel mensen uit
die groep kregen de smaak te pakken en zijn
later in de theater- en filmwereld terecht gekomen. Ook als schrijver treed ik tegenwoordig regelmatig op en lees ik voor. Daarbij
moet ik de aandacht van mijn publiek vast
weten te houden; het is een soort acteren.
Na mijn eindexamen besloot ik naar
Amsterdam te verhuizen en daar de hboopleiding cultuur & beleid te doen, een soort
cultuurmanagement. Een prachtige studie,
die nu helaas niet meer bestaat. Nadat ik
was afgestudeerd, schreef ik me in aan de
UvA voor cultuursociologie. Dat deed ik
deels om de dienstplicht te omzeilen, maar
ook omdat ik nog maar vier jaar van mijn
studiefinanciering had gebruikt en er nog
twee overhad. Bovendien was het een reden
om in Amsterdam te blijven en vond ik het
fijn om mij twee en een half jaar onder te
dompelen in de theorie achter het mecenaat
of de Renaissance. Nadat ik mijn diploma
had gehaald, wilde ik in het theater werken
en ben ik dat wereldje ingerold. Ik deed van
alles: promotie, productie, werkte bij een
lichtbedrijfje, dat soort dingen. Ik hoefde
nooit te solliciteren, maar hoorde het wel als
er ergens een plekje vrijkwam. In het theater
gaat het om aanpakken. Het is een wereld
waarin altijd wel iets gebeurt en waar een

leuke, collegiale sfeer hangt. Nog steeds als
ik naar een voorstelling ga, kom ik mensen
tegen die ik ken uit die tijd.
Mijn vader had vroeger veel boeken, klassiekers als Steinbeck en Hemingway. Ik las die
niet toen ik nog thuis woonde, maar in mijn
studententijd ging ik in boekwinkels naar die
boeken op zoek. Ik las veel en was onder de
indruk van hoe bijvoorbeeld Steinbeck een
verhaal opbouwt, hoe logisch dat eigenlijk kan
zijn en hoe eenvoudig soms. Ik wilde ook graag
schrijven, maar durfde dat nog niet. Pas een
paar jaar na mijn afstuderen, toen ik in de zomer van 2000 op een boerderij in de buurt van
Vianen paste, kwam het er van. De omgeving
was precies zoals bij mijn ouders, met weilanden, slootjes, een boomgaard en wat kippen.
Daar heb ik toen in een week of zes een verhaal
geschreven en opeens had ik een boek. Ik
denk dat het kwam omdat ik terug was in een
omgeving waar mijn roots lagen. Vroeger wilde
ik heel graag weg uit die omgeving, in het boek
verken ik de reden daarvan. Ik denk dat mijn
eerste boek, De grasbijter, voor mij een soort
afscheid van die periode was.
Sinds ik schrijf, kan ik beter verwoorden
waarom ik geen academisch onderzoek wilde doen na mijn studie. Met een roman heb
je een veel groter bereik dan met een proefschrift en kun je een persoonlijk verhaal
vertellen. Het is geen sociologisch onderzoek
over hoe mensen leven in een maatschappij, maar mijn eigen ideeën daarover. Voor
mij is mijn verhaal veel belangrijker dan een
onderzoek dat over anderen gaat.’ yyy

Sander Havermans (23)
Studie Sociologie
Stage Metropole Orkest
verdiensten € 200,- per maand
Sterren JJJJJ
‘Als masterstudent sociologie stage lopen bij het
bedrijf waar ik mijn scriptie over had geschreven
leek mij een goed idee, maar is mij helaas minder
goed bevallen dan ik had verwacht. Na mijn
scriptie over de nieuwe koers van het Metropole
Orkest werd door het management gevraagd wat
ik nu ging doen. Toen ik hen vertelde op zoek
te zijn naar een stage boden zij mij aan bij het
orkest stage te lopen. Ik ging er wat rommelig en
zonder veel afspraken in, maar was zeer gemotiveerd. Al snel bleek dat mijn collega’s erg amicaal
waren, maar dat ze vaak niet precies wisten wat
ze mij konden laten doen. Ik hoopte dat ik de
manager zou assisteren of een beleidsplan zou
schrijven, maar in plaats daarvan deed ik kleine
marketing- en pr-klussen. Dit stond dan wel zo
in mijn contract, maar er was voor mij vaak te
weinig te doen. Als ik niets te doen had ging ik
studeren, Facebooken of de YouTube-statistieken
van het, door mij verbeterde, Metropole-kanaal
bekijken. Het naarst was de Ikea-kast die ik voor
mijn manager in elkaar moest zetten… Dat was
zó demotiverend. Een tip voor de nieuwe stagiairs
bij het Metropole Orkest: maak goede afspraken,
want het is een prettige werkomgeving. Achteraf
had ik misschien wel moeten uiten dat ik het niet
zo leuk vond, maar ik zag mijn stagebegeleider
niet vaak. Voor marketingstudenten is dit een
mooie stageplek, maar een socioloog heeft hier
zonder concrete opdrachten weinig te zoeken.’ yyy
Sunny de Blok

De nieuwe roman van Jan van Mersbergen,
De laatste ontsnapping, verschijnt begin 2014.
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Hoorcollege ‘Testontwikkeling & Psychodiagnostiek’ door Laurens Waldorp,
donderdag 9 januari, 9.00 uur, James Wattstraat. tekst en foto’s Sunny de Blok
Man-vrouwverhouding 30:70
Lege stoelen de helft
Haarkleur blond
#1 kledingstuk wollen trui
Scrabblewoorden intervalschaal, rangcolleratie,
percentiel

E

en paar minuten voor negen is de zaal in
de James Wattstraat maar voor de helft
gevuld. Studenten – opvallend veel vrouwen – lopen relaxed naar binnen. Nog
ontbijtend beginnen ze hun gesprek: ‘Wil jij ook wat
eten? Ik heb nog wel een banaan voor je.’ Links wordt
Sultana en Merci gegeten, rechts eet iemand een
croissant. ‘Is dit het eerste college waar je om negen
uur naartoe gaat dit jaar?’ ‘De tweede al!’ ‘Ik ben trots
op je.’ Zelfs docent Laurens zegt iets over het vroege
tijdstip: ‘Je kan vroeg op de dag beter nadenken, dus
het is maar goed dat we al om negen uur beginnen.’
Om kwart over negen lopen de laatste studenten naar
binnen. Het college is een opfrisser voor statistiek,
alleen maar herhaling dus. Docent Waldorp begint in
een vlot tempo te vertellen over meetniveaus en normeren: wat kan wel en wat kan niet gemeten worden
in de psychologie? Als het hoorcollege begint pent of
typt de helft gehoorzaam mee en blijft de andere helft
ook luisteren, maar na een half uur verschijnen de
eerste telefoontjes en maken de Word-pagina’s plaats
voor het geliefde Facebook. De powerpoint is simpel,
maar erg duidelijk voor een droog onderwerp als
statistiek. Waldorp blijft niet achter zijn microfoon
staan, maar loopt heen en weer voor de studenten en
gebruikt veel handgebaren om de aandacht erbij te
houden. In de pauze loopt een tiental studenten naar
buiten voor een sigaret en twijfelt de jongen voor
me of hij nog zal blijven. Als het college weer begint
loopt er een student naar binnen en horen we Waldorp vragen of hij later terug wil komen. Na afloop
van het college komt hij terug en zegt: ‘Lid worden
van SPS NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
kan nu voor €25,-. Inschrijven kan in de aula.’ yyy
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George Aalbers
23, psychologie

‘Ik vond het college wel oké! De
stof was voor mij niet noodzakelijk, maar wel fijn als refresher. Ik
kom eigenlijk naar alle colleges,
want als ik naar de colleges ga,
blijf ik in de studeerflow. Bij mijn
vorige studie zat ik op 80% inzet,
nu ga ik voor 100%. De stof van dit college is misschien
wat droog en basaal, maar Laurens Waldorp brengt het
fris over.’

Zoë Losekoot
20, psychologie

‘Ik vond de college best saai, er
was veel herhaling. Misschien
ligt het aan mij, ik ben niet echt
een ochtendmens. De docent legt
het erg goed uit. Als ik een tip
mag geven zou ik wat meer beeld
gebruiken, dit doet de andere docent van statistiek ook. Dan blijf ik meer geïnteresseerd.’

Thomas Hoede
21 jaar, psychologie

‘De docent legt alles heel duidelijk uit. De stof van het college
was niet erg interessant, omdat
alles een herhaling was. Ik vond
de studenten best stil vandaag,
soms is het veel rumoeriger. Ik ga
naar deze colleges voor de regelmaat, maar ik denk dat veel mensen niet kwamen omdat
het zo vroeg was. Ik heb daar soms ook last van.’
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agenda 15 - 21 jan
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Van onopgesmukte folk
tot zinsbegoochelende
pop: zangeres Shula Tas
en haar band voeren je
mee.

cursus
presentaties

€ 3 per avond, vol=vol
De hele week bij CREA:
laat je vrienden en
familie meegenieten van
je CREA cursus bij de
presentaties.

ma

20
-

zo
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Houte de Lange

vroege koffie?
CREA café!

deining

Ben jij een vroege vogel?
Vanaf nu is CREA café op
werkdagen open vanaf
09.00 uur ‘s morgens.

cursussen
voorjaar 2014
De inschrijvingen zijn
open! Kijk online voor
meer info en schrijf je in
voor je favoriete cursus.

SiMoN vAN DE BEEk (21), PSyCHoLoGiE, uvA
‘Ik neem de Folia bijna altijd mee als ik ’m zie liggen. Dan lees ik ’m bij het avondeten,
dat is toch relaxter dan tv kijken. Ik vind het een goed en zeer professioneel universiteitsblad, zeker als je het vergelijkt met andere universiteitsbladen. Ik lees de interviews
in de Folia altijd met extra aandacht. Ik vond dat in de interviews met Ron Blaauw
en met Piet Sanders en Zouhair Ben Abdelkarim het vernieuwende en spannende van
ondernemerschap bijna te proeven was. Het artikel van Teun van de Keuken was me
wat te moralistisch. Hij heeft een prima mening, maar achteraf denk je toch ‘dat
bepaal ik zelf wel’. Ook het artikel van Annemarie Moll en Louise Fresco sprak
me minder aan. Het was wat pessimistischer en staat daarom zo sterk in
contrast met de gedreven ondernemers in de andere interviews.
De wat kortere artikelen lees ik meestal maar vluchtig door. Het interesseert me minder dan die lange artikelen, maar ik begrijp wel dat andere
lezers ze misschien juist lekkerder vinden lezen. Het filmpje op het web
vond ik leuk. Door zo’n filmpje gaat bijvoorbeeld een interview met
Blaauw toch meer leven. De rubriek Objectief vond ik ook leuk om te
lezen. Wat ik graag nog eens in de Folia zou willen zien is een groot
overzicht van wat studenten buiten hun studie ondernemen. Er zijn veel
studenten en oud-studenten die een interessant bedrijf opzetten. Daar
weten veel lezers waarschijnlijk niks van.’ yyy Tekst en foto Sterre ten

Sch
je NU rijf
in!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

‘Ik zie gewoon met hoeveel lol hij Jezus aan het
kruis heeft geslagen. De wonden, met inhammen en glimlichtjes erbij, zijn zo fijn geschilderd.
Dat plezier herken ik.’ Theatermaker en schilder
jERoEN vAN MERWijk over de Isenheimer
Altar, een schilderij van Matthias Grünewald, in
de Volkskrant.

‘De universiteit richt zich vooral op het bevoorrechte, ‘witte’ deel van de bevolking. Er wordt
van bovenaf geen poging gedaan andere culturen te begrijpen en daarop in te spelen.’ Peperhoofdredacteur en student antropologie LiDA
DANiëLS, in Peper, het tijdschrift van de
ASVA studentenunie.

‘Gamen is een belangrijkere factor bij schooluitval
dan drank of tabak.’ FERRy HAAN, docent
economie en onderzoeker aan de UvA, in
de Volkskrant.

‘Onlangs hoorde ik iemand zeggen dat hij gechallenged werd om goeie content te leveren. De
nadruk op Engels vormt een reële dreiging voor
het Nederlands als cultuurtaal.’ Schrijver RENé
APPEL, voormalig hoogleraar Nederlands als
tweede taal aan de UvA, in de Volkskrant.

‘Je biedt studenten een glaasje jus d’orange aan
en legt ze uit hoe studentenpolitiek iets voor hen
persoonlijk kan betekenen. Dan raken ze al snel
geïnteresseerd.’ ESTHER CRABBENDAM,
voorzitter van de ASVA studentenunie over
campagnevoeren, in Het Parool.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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LEARNING TOMORROW WEEK
21-24 JANUARI
VOOR MEDEWERKERS
LEER HET LEREN VERSTERKEN MET DIGITALE MEDIA
Webcolleges, flitscolleges, blogs, digitale toetsprogramma’s... Wil jij digitale
media toepassen in je lessen? Kom naar de Learning Tomorrow Week en kies
uit meer dan 35 workshops waarin je leert en ziet hoe je digitale media kunt
inzetten in het onderwijs en hoe collega’s dit doen.
Een greep uit het programma:
• Ontwerp je les waarbij je naast de contacturen ook online leeractiviteiten aanbiedt;
• Maak hoorcolleges interactiever met behulp van draadloos stemmen;
• Tips en trucs voor het digiboard;
• Opbouw en vormgeving van een flitscollege.

Op donderdag 23 januari, 15.00 uur is er de Learning Tomorrow Talkshow bij FLOOR over
het onderwijs van de toekomst o.l.v. Danny Mekic met onder meer e-learning expert prof.
dr. Eric Duval (Universiteit Leuven), Nico Juist (programmamanager onderwijs bij SURF)
en Harry Zengerink (opleidingsmanager CMD).
SCHRIJF JE NU IN
Ga naar learningtomorrow.hva.nl en
schrijf je in voor één of meerdere sessies.
Let op: sommige workshops zijn
ook online te volgen!
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