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HOE FLEXIBEL IS
DE STUDENT?
Betalen per studievak: vloek én zegen

FRANK
VANDENBROUCKE
Tussen politiek en
wetenschap
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UITSLAPEN!
Reizen buiten de
spits met nieuwe
collegetijden

CATWALK HvA
Spanning achter
de schermen bij
modeshow Amfi
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SCHRIJF
CENTRUM
Ben je eerstejaars student
aan de faculteit der
Geesteswetenschappen?

Zoek je gratis hulp
bij het schrijven van
je teksten?

Meld je aan bij
schrijfcentrum@uva.nl
Faculteit der Geesteswetenschappen
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Alles flex!
Betalen per vak heeft voor- en
nadelen. Wat zeggen de deskundigen
erover, en hoe gaat dat in andere
landen? Folia zocht het uit.
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Waarschuwing
Oud-hoogleraar Walter Hoogland
vindt dat het nu eens afgelopen
moet zijn met het straffeloos
bekritiseren van de universiteit. ‘Het
democratisch gehalte is echt niet zo
abominabel als wordt gesuggereerd.’
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Frank
Vandenbroucke
Hij is hartstochtelijk politicus en
hartstochtelijk wetenschapper, maar
bij voorkeur niet tegelijk. Wat niet
betekent dat de Vlaamse universiteitshoogleraar van de UvA zijn
politieke visie nu voor zichzelf houdt.
‘Ik sta liever aan de kant van degenen
die nadenken over oplossingen.’
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Spijkergoed
Amfi presenteert ontwerpen op de runway. Veel denim en veel witte sneakers, en
weinig stress achter de schermen.
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No foreigners!
As if finding a room in Amsterdam isn’t hard enough
already, Dutch students seem to prefer having other
Dutch students as roommates.
Isn’t that discrimination?
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32 Thomas van Aalten
37 Stage
38 Bij de les
39 Promoties/Hora est
41 Lunchen met
45 Keys to the city
46 Op de tong
47 Wat doe je nu?
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lexibel studeren, dat deed ik in mijn tijd ook.
In de praktijk betekende het vooral dat je op het
Utrechtse schooltje voor de journalistiek ontzettend
moest improviseren om alle benodigde punten en
vakken te halen. Het was af en toe een zootje ongeregeld, en dat lag ongetwijfeld ook aan onszelf.
Want wie gaat er nou een weekje Duitsland laten
schieten, waar je prachtige reportages kunt maken over de val van De Muur (ja, die was toen net
omgevallen). Dan kunnen vakken als spelling &
interpunctie of methoden & technieken toch best
wachten? Aan het einde van de rit was voor sommige
studenten – ook vanwege gebrek aan deugdelijke
administratie – volslagen onduidelijk door wie welke
punten waren gehaald.
Wie zich vóór het afstuderen al flink op de journalistieke arbeidsmarkt begaf en veel publiceerde, kwam
erachter dat díe vorm van flexibiliteit helemaal niet
werd gewaardeerd. Het zou namelijk best kunnen
dat de artikelen waren verbeterd door een of andere
eindredacteur, dus je mocht ze niet inleveren voor het
examen. (Tot zover het concept beroepsopleiding.)
Flexibiliteit is voor de een een geschenk uit de hemel,
de ander raakt er hopeloos door in de knoop. Onze
redacteuren Nina Schuyffel en Steffi Weber leggen
vanaf pagina 10 uit hoe het voor hen zou uitpakken
als ze zouden meedoen aan de pilot die UvA en HvA
vanaf september beginnen. Studenten kunnen dan
niet alleen per heel collegejaar, maar per vak voor hun
studie betalen.
Als je in de loop van dit jaar voor maximale flexibiliteit
gaat, is er toch een manier om structuur en regelmaat in je leven te brengen: meld je aan als studentcolumnist bij Folia. Onze deadlines staan keihard
vast, en met de opbrengst kun je er straks misschien
zomaar een leuk vak extra bij kopen.
Je kunt je nog tot eind deze maand opgeven.
Enige voorwaarden: een ruime blik en een flexibele pen.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

711.121
UvA-hoogleraren
domineren het nieuws

H

oogleraren van de UvA blijken zich goed te
kunnen profileren in het nieuws. In 2015 werden zij het vaakst van alle hoogleraren om duiding
gevraagd door nieuwssites als nu.nl, nos.nl, bnr.nl en
volkskrant.nl. Dat blijkt uit een studie van Buzzcapture, een onderzoeks- en adviesbureau op het
gebied van sociale media.
Buzzcapture bekeek van tien nieuwssites bijna
tweeduizend artikelen waarin een hoogleraar of
professor werd genoemd. In verreweg de meeste gevallen gaat het om een hoogleraar van de UvA (19,2
procent), maar ook de Vrije Universiteit (13,3 procent)
en de Erasmus Universiteit Rotterdam (10,7 procent)
doen het goed. Het minst gevraagd worden hoogleraren van de Wageningen Universiteit (2,6 procent).
In totaal komen bijna duizend hoogleraren in de
artikelen voor. Hoewel de meesten een economische
achtergrond hebben, wordt Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, het vaakst als
expert geraadpleegd. Van de UvA is Evert Verhulp
(Arbeidsrecht) de meest genoemde hoogleraar, gevolgd door Jan Latten (Sociale Demografie) en Ewald
Engelen (Financiële Geografie).
Naast volkskrant.nl schreven nrc.nl en trouw.nl
in 2015 het meest over hoogleraren en telegraaf.nl,
ad.nl en rtlnieuws.nl het minst. Van de geraadpleegde experts is maar 18 procent vrouw. Kitty Koelemeijer (Nijenrode), Marjan Olfers (VU) en Beatrice
de Graaf (Universiteit Utrecht) waren het vaakst in
het nieuws; op de vierde plek staat UvA’er José van
Dijck. ↙ Nina Schuyffel
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studenten hebben de
uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête van 2016. In ongeveer honderd
vragen over bijvoorbeeld de inhoud van de studie, de
docenten en de studiebegeleiding kunnen
deelnemers hun mening geven over
hun opleiding. Vorig jaar scoorde de
HvA-opleiding sport, management
en ondernemen het hoogst.

24

maanden gaat UvApromovendus Leonie Schmidt naar de University of London om daar te onderzoeken hoe sociale media en populaire cultuur terrorisme kunnen tegenaan. Schmidt is een
van de winnaars van de Rubiconbeurs, die jaarlijks wordt
toegekend aan jonge en veelbelovende wetenschappers.
De beurs geeft talenten de kans tot twee jaar onderzoekservaring op te doen in het buitenland.

8

keer werd de centrale medezeggenschap van de UvA op folia.nl
uitgescholden in reacties op het bericht
dat zij de UvA-begroting mogelijk weg zou
stemmen. Vijf keer werden ze amateurs genoemd, twee
keer zouden het kleuters zijn en als klap op de vuurpijl
vond iemand ze een stel sektarische klunzen.

10

jaar lang was Edgar du Perron decaan van
de rechtenfaculteit van de UvA, daarmee is hij de langstzittende decaan. Ter vergelijking: de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica sleet in die tien
jaar vier decanen. Deze week neemt Du Perron afscheid;
hij wordt lid van de Hoge Raad.

18-01-16 18:15

7

20 JANUARI 2016

De flikkerende lichtinstallatie in het gebouw van de Bijzondere Collecties drijft de overburen, oud-UvA-studenten, tot waanzin.

De Week
#kominverzet

I

n de week dat de Tweede Kamer
voor het eerst een Marokkaans-Nederlandse voorzitter kreeg, waren
het ook de UvA’ers en HvA’ers met
buitenlandse origine die het meest
van zich lieten horen. Allemaal
lieten ze met hun handelen zien
volledig geïntegreerd te zijn in de
Nederlandse samenleving door die
oerhollandse hashtag #kominverzet
gestalte te geven.
Breanddan Ó Nualláin, voorzitter
van de Centrale Ondernemingsraad
van de UvA, is als aanhanger van
ReThink UvA een man die verzet tot
zijn tweede natuur heeft gemaakt.
Verrassend was het dan ook niet
dat de medezeggenschap op het
moment suprême toch nog wat
extra eisen uit de kast trok alvorens
men met de begroting voor het jaar
2016 wilde instemmen. De poeha
was niet voor de poes, toen bleek
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dat de elektronische stemming
over die eisen veel weg had van die
in een bananenrepubliek. Falende
technologie, ingetrokken stemmen,
een gebrekkig kiesreglement; enkel
de inktpotjes waar stemmers hun
vinger in konden dopen ontbraken
nog. De UvA-begroting is klein grut
in vergelijking met de situatie in
Turkije. Een Koerdische HvA-student
ging vorige week in hongerstaking
als protest tegen de onderdrukking
van de Koerdische bevolking in het
zuidoosten van Turkije. Ook UvA-onderzoeker Aylin Kuryel sprak zich uit.
Ze ondertekende de petitie ‘Wij zullen niet medeplichtig zijn aan deze
misdaad’, waarin ze de regering oproept per direct een einde te maken
aan het geweld tegen de Koerden.
In Turkije werden academici die de
oproep ondertekenden gearresteerd
en noemde president Erdoğan hen

een onwetende vijfde colonne van
zogenaamde intellectuelen die Turkije verraden. Kuryel zal niet onder
de indruk zijn; de verwensingen die
ze hier dagelijks als geldverslindende
geesteswetenschapper naar haar
hoofd krijgt vallen in het niet bij
Erdoğans woorden.
Waren het dan enkel expats
die hun stem verhieven? Nee, de
autochtonen hielden zich bezig met
de echt belangrijke problemen; de
flikkerende knipperlichten van de
Bijzondere Collecties. Want als je op
het Rokin woont, zijn die honderden
trams, duizenden stapvoets fietsende toeristen en een constante geur
van Nutella-pop-up-winkels wel te
tolereren, maar een lichtinstallatie op
dertig meter afstand? Is dat een land
waar je in wil leven? Kom in verzet!
tekst Henk Strikkers foto Dirk Wolthekker
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Bugra Zonde
Op de vraag of ik moslim ben antwoord ik sinds
kort bevestigend.
Daarop hef ik mijn glas en roep ik: ‘Proost!’ Mijn
stem moet dan wel overslaan. Dan weet iedereen dat het menens is.
‘Hoera voor mijn credo! Drink, bedrieg, verslaap
je! Lieg je leven bij mekaar. Dans, dans vijfmaal
daags. Klootzakken. Wie bobt? Jij? Rijd me naar
de hel.’
Zo krijgen mensen een mooi beeld van een islam.
En red ik de wereld. Zonde.

Navraag
Tim Nikken
Het pand van de Bijzondere
Collecties aan de Oude Turfmarkt zendt sinds 2007 vanaf de gevel dag
en nacht het lichtgevende videokunstwerk
Parallelle bibliotheek uit. Overbuurman
Tim Nikken, net afgestudeerd historicus,
wordt er knettergek van, want hij kan de
slaap niet vatten.
Wat is er precies aan de hand?
‘De afdeling Bijzondere Collecties zendt vanachter
zes ramen in de voorgevel dag en nacht lichtbeelden uit. Via een computerprogramma zijn continu
verschillende knipperende lichten te zien van de
gedigitaliseerde boekencollectie. Het is om knettergek van te worden, mijn huisgenoot en ik kunnen
niet meer slapen.’

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Het permanente karakter van de beelden
is onderdeel van het kunstproject.
‘Dat kan wel zijn, maar wij hebben er last van.
We bestoken de UvA en de gemeente al tijden met
brieven, telefoontjes en bezoeken om hen te bewegen
de lichtinstallatie in de avonduren uit te zetten, maar
kregen tot nu toe steeds nul op het rekest. We weten
niet meer wat we moeten doen. De gemeente heeft
begrip voor ons standpunt, maar heeft er toestemming voor gegeven en stuurt ons steeds terug naar de
Bijzondere Collecties.’

Het project duurt tien jaar en eindigt in
2017.
‘Dat is op zich goed nieuws, maar wij zijn er het komende jaar niet mee geholpen. Het is het probleem
van de Bijzondere Collecties, maar het wordt tot ons
probleem gemaakt. En dat is niet goed.’

De Bijzondere Collecties raadt verduisterende gordijnen aan.

Ô i donÕ
t know
who that
HvA
kiest
weer Docent
vanguy
het is,
Jaar
but his wife looks hotÕ

…‘Kan ik alleen op Charlie Mulholland stemmen?’…
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‘Daar zullen we eens over nadenken, maar misschien kan de Bijzondere Collecties die dan voor ons
betalen?!’ ↙
tekst Dirk Wolthekker
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OP Z’N DUITS

Het nut
van de bieb
E

r zijn twee dingen zeker
in dit leven: er is
gedoe in het Midden-Oosten en er is
gedoe met het Binnengasthuis. In 1995 ging
ik politicologie studeren
in wat later BG5 werd
genoemd. Je mocht nog roken
in het Atrium, net als op het
balkon. Dat was dan ook mijn
favoriete hangout. Gerommel
was er de hele
tijd. Er zou een
bibliotheek
gebouwd gaan
worden. Klinkt
bekend hè?
Het oudste
artikel over het Binnengasthuis in krantendatabase LexisNexis stamt uit 1991. De gemeentelijke
Bouw & Woningdienst meent dat het slopen van
historische panden noodzakelijk is om voldoende
betaalbare woningen te bouwen. Wijkcentrum
d’oude Stad en de Vereniging Vrienden van de
Binnenstad pikken het niet. Een jaar later wordt
een pand op het terrein gekraakt wegens leegstand. Niet alleen is constante waakzaamheid
tegen een sloopzuchtige gemeente en een bouwzuchtige universiteit geboden, ook de nachtrust
van omwonenden wordt verstoord. Zo vinden er
in 1994 houseparty’s plaats in het Atrium.
In 1999 gaat het echt broeien. Boeken moeten
zijn ‘waar de klant zich bevindt,’ verklaart bibliothecaris Nol Verhagen tegen Het Parool. De UvA
kiest daarom ‘voor nieuwbouw in het centrum van
de nieuwe cité universitaire rond het voormalige
Binnengasthuis’. Cité universitaire! I love it. De bewoners zien het echter niet zitten dat er 62 sociale
huurwoningen moeten wijken en komen in verzet.
De media maken geen melding van vuurwerk of

piemelleuzen, maar dat kan ook
opzettelijk wegkijken zijn.
Ook medewerkers zijn
niet verheugd. Docent
Scandinavistiek en CORlid Harry Perridon zegt in
1999 tegen Het Parool: ‘Geld
wordt tegenwoordig uitgegeven
ter meerdere eer en glorie van de
bestuurders. Niet voor het zo goed
mogelijk verzorgen voor onderwijs
en onderzoek’. Even
later: ‘Het riekt
op zijn minst naar
megalomanie. Bij de
hele faculteit geesteswetenschappen
kan dit jaar geen
enkele promovendus
worden aangenomen, omdat daar geen geld voor is. Voor die
verhuizing zal nog meer geld worden onttrokken
aan de normale bedrijfsvoering: onderwijs en
onderzoek.’ Perridon had een glazen bol.
Inmiddels is het 2016. Studenten hebben al die
jaren zonder morren de bibliotheken verspreid over
de stad gebruikt, als studie- of ontmoetingsplek.
De sociale wetenschappen zijn weg van het BG. Zij
hebben nu een Library Learning Centre (pleonasme-alert) op het Roeterseiland. Daar zijn boeken
hooguit wandversiering – de rest staat in archieven buiten de ring. Dit alles heeft niks veranderd
aan de plannen voor een bieb op het BG-terrein.
De UvA lijdt onverminderd aan grootheidswaan.
Tegen Folia zei directeur Huisvestingsontwikkeling Cees van der Wolf onlangs dat het
misschien beter is om te spreken van een ‘universiteitskwartier’. Hij denkt namelijk dat juist de
term ‘binnenstadscampus’ bewoners zo dwarszit.
Hij zou er goed aan doen eens zo’n bibliotheek te
bezoeken, fysiek of online, en lering te trekken uit
de kennis die daar beschikbaar is. ↙

Daar zijn boeken hooguit
wandversiering
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Flexstuderen:

VLOEK ÉN
ZEGEN

De HvA en de UvA beginnen in
september 2016 met een proefproject
om studenten niet per jaar, maar per
vak te laten betalen voor hun studie.
Twee Folia-redacteuren kijken terug
op hun studie met in het achterhoofd
de vraag: is dat een goed idee?
tekst Nina Schuyffel en Steffi Weber
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BETALEN PER VAK IS EEN
GESCHENK UIT DE HEMEL
De UvA geeft studenten de mogelijkheid stage te lopen in ruil
voor studiepunten. Maar toen ik tijdens mijn studie Nederlandse taal & cultuur een tweede stage wilde doen, kreeg ik
van mijn studieadviseur te horen dat deze stage buiten mijn
keuzedeel zou vallen. Met andere woorden: ik zou er geen punten voor krijgen, zoals bij de vorige, maar moest de stage naast
mijn studie, in mijn eigen tijd doen.
Dat verbaasde me. Ik had al werkervaring opgedaan in het uitgeversvak, een branche waar traditioneel veel studenten Nederlands in terechtkomen. Maar ik wist niet zeker of daar mijn toekomst lag. Ik wilde nog even verder kijken. Verhalen schrijven.
De journalistiek in. Een redactiestage volgen bij een tijdschrift.
En ik had nog keuzepunten over, dus wat was het probleem?
Ik vroeg de studieadviseur of ze een uitzondering kon maken.
Het zou toch gestimuleerd moeten worden als een student zich
wilde oriënteren op de arbeidsmarkt? Liever deed ik nog wat
werkervaring op, in plaats van me in te schrijven bij een willekeurig keuzevak om maar aan het goede aantal punten te komen.
Het antwoord was teleurstellend. Ik mocht één keer stage lopen
voor studiepunten, de rest moest buiten het verplichte programma om. ‘Je hebt gekozen voor een universitaire opleiding en niet
voor een beroepsopleiding,’ mailde ze terug. ‘Zo zijn nu eenmaal
de regels…’ Niets ten nadele van deze studieadviseur. Zij had
zich gewoon te houden aan het systeem. Toch vond ik het krom.
Hoe kan het dat de overheid wil dat studenten ‘nominaal’ studeren, maar dat daartegenover een arbeidsmarkt staat die vraagt
om afgestudeerden met werkervaring? Dat botst.

Ambitie wordt afgestraft
Vanaf volgend jaar kunnen studenten van de HvA en de UvA
kiezen welk vak van hun studie ze wanneer volgen. Het experiment, bedacht door de VVD, PvdA en studentenvakbond
LSVb, is bedoeld voor studenten die zich naast hun studie willen ontwikkelen met bijvoorbeeld een extra stage, een bestuursjaar of buitenlandervaring. Zo’n student was ik ook.
Al eerder dan stagiair was ik tijdens mijn studententijd een jaar
bestuurslid van een goede-doelenstichting. Doordat de vergaderingen voornamelijk in de avonden vielen, was die functie
nog net te combineren met het volgen van vakken. Ik heb die
periode dan ook netjes het voorgeschreven aantal studiepunten
(60) gehaald.
Met een tweede stage werd dat lastiger. Ik kon overdag niet op
twee plekken tegelijk zijn. Daarom moest ik kiezen: mijn plan
in de wilgen hangen, netjes binnen vier jaar afstuderen en me
vervolgens zonder te weten wat ik wilde doen op de arbeidsmarkt begeven. Of tóch stagelopen, met studievertraging en
een jaar extra collegegeld – destijds zo’n 1700 euro – tot gevolg.
Het voelde bijna alsof ik werd gestraft voor het feit dat ik ambitieus was. Toch koos ik voor de tweede optie.
Het plan van VVD/PvdA/LSVb kreeg de afgelopen weken
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FLEXSTUDEREN
De HvA en de UvA beginnen in september 2016
met een proefproject om studenten niet per jaar,
maar per vak te laten betalen voor hun studie. Zo
kunnen studenten zelf het tempo bepalen waarin
ze studeren. Het experiment, een idee van de
PvdA, VVD en studentenvakbond LSVb, is bedoeld
om tegemoet te komen aan studenten die zich
naast hun studie willen ontwikkelen en bijvoorbeeld een bestuursjaar of extra stage willen doen,
naar het buitenland willen of een zorgtaak hebben
en daardoor hun studie lastig kunnen combineren
met hun dagelijkse bezigheden. Er mogen duizend
studenten aan het experiment deelnemen.

veel kritiek, en voor sommige bezwaren is zeker wat te zeggen.
Maar dat flexibel studeren leidt tot luie studenten die de regeling zouden misbruiken om zo lang mogelijk over hun studie
te doen, is onzin. Het kan juist goed werken voor studenten die
leergierig zijn, die verder kijken dan hun studie en snappen dat
ze later in hun werk meer moeten kunnen dan reproduceren
wat er in hun boeken staat.
Ik ben geen uitzondering. Het merendeel van de studenten
is verantwoordelijk genoeg om zijn eigen tempo te bepalen.
Geef ze dat vertrouwen. Studenten zijn volwassen mensen,
geen kleuters die je moet vertellen wat ze moeten doen. Met de
huidige onderwijsvorm worden activiteiten buiten de studie
ontmoedigd. Maar met de flexregeling kan het allebei: werkervaring opdoen én studeren, en vervolgens goed beslagen ten ijs
de arbeidsmarkt opgaan. Laten we dat vooral niet tegenwerken.

Nina Schuyffel (28)
deed de bachelor
Nederlandse taal &
cultuur aan de UvA
in 4,5 jaar (2007 2011) – dus met een
studievertraging van
anderhalf jaar, en
vervolgens de duale
master journalistiek
& media in 1,5 jaar
(2012 t/m februari
2014) – dus zonder
vertraging. Haar
totale collegegeld
bedroeg ongeveer
9000 euro.
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BETALEN PER VAK IS
LEVENSGEVAARLIJK
Tijdens mijn bestuursjaar bij studentenvereniging Kriterion
had ik niets liever gewild dan mijn studie per vak betalen.
Maar of het goed voor me zou zijn geweest is een andere vraag.
De oppositie in de Tweede Kamer uitte onlangs forse kritiek
op het plan van regeringspartijen VVD en PvdA. Critici zijn
beducht voor een ‘supermarktmodel waarin studenten kunnen
shoppen in de vakken die ze leuk vinden. Uit een reportage
in de Volkskrant bleek vorig jaar dat een dergelijk systeem in
Zweden – dat daar al sinds de jaren zeventig van kracht is –
soms leidt tot divers samengestelde opleidingen, pretpakketten
dus, die slecht aansluiten op de arbeidsmarkt. In dat argument
herken ik op pijnlijke wijze mijzelf.
Stel dat ik dit jaar als flexstudent aan mijn bachelor vergelijkende literatuurwetenschap zou beginnen. Laten we eens kijken
naar het rooster. De week start met een verplicht werkcollege op
maandagochtend 9:00 uur: tekstanalyse 1, lees ik op Blackboard. Boeiend, maar maandagochtend negen uur is voor mij,
laten we zeggen, suboptimaal. Beter dus om dat vak volgend
jaar te volgen. Verder heeft het eerste blok maar één ander verplicht vak; genoeg tijd dus voor wat extra keuzevakken. Minstens 24 keuzepunten moeten buiten de eigen opleiding worden
gevolgd – spannend! – laten we daar meteen mee beginnen. Ik
ga voor een vak over de Amerikaanse hitserie The Wire (want:
hell yeah!), antieke filosofie (algemene kennis, altijd goed),
Nederland drugsland (klinkt prikkelend) en taalvaardigheid
Deens (dan hoef ik voor series als Borgen, The Killing en The
Legacy geen ondertiteling meer te downloaden). Voor de
duidelijkheid: ik heb als student mijn keuzevakken écht op die
manier gekozen; puur volgens het lustprincipe dus. Daar heb
ik geen spijt van. Vakken als mythologie in taal & beeld en geschiedenis van de jazz zijn me misschien wel het meest van alle
bijgebleven. Maar het probleem is: in het nieuwe systeem betaal
je op het moment dat je je voor een vak inschrijft, niet als je het
afsluit. Zelfs als Nederland drugsland minder spannend is dan
de naam doet vermoeden, moet ik er toch voor betalen.

Van uitstel komt afstel
Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen moest ik, als
ik me niet vergis, twee keer overdoen omdat ik na de eerste
keer zelfs de herkansing niet had gehaald. Het jaar daarop lukte het wel. Ik vond het vervelend, maar tragisch was het niet.
Nú betekent het niet alleen twee keer blokken, maar ook twee
keer dokken. En dan maar hopen dat het bij twee keer blijft.
Nog een praktisch bezwaar: bij The Wire hoef ik me geen zorgen te maken over de bezoekersaantallen, maar het is nog maar
de vraag hoeveel van mijn medestudenten warmlopen voor
Taalvaardigheid Deens. Wat als de docent straks voor een lege
zaal komt te staan? Dat creëert onzekerheid en leidt mogelijk
tot nog meer flexcontracten – één van de grote pijnpunten van
de afgelopen studentenprotesten.
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HOE ZIT DAT
FINANCIEEL?
Voor de student kan afrekenen per vak wat duurder uitvallen
dan het huidige systeem. Boven op de kosten per vak moet
je namelijk 15 procent optellen voor administratiekosten.
Het nieuwe systeem is dus alleen rendabel voor studenten
die minder dan tachtig procent van het totale programma
volgen. Afrekenen volgens het huidige systeem blijft gewoon
mogelijk. Er moet waarschijnlijk een nieuw bekostigingsstelsel komen voor universiteiten. De overheid betaalt de universiteiten dan niet meer per ingeschreven student, maar op
basis van de aangeboden vakken. Dit is één van de hoofdbezwaren van critici als D66’er Paul van Meenen, die vrezen
dat universiteiten hun studenten ‘nog meer opjagen zo snel
mogelijk hun punten te halen’. De afhankelijkheid van het
aantal inschrijvingen per vak brengt voor de universiteit
bovendien bepaalde onzekerheden met zich mee en dat zou
volgens critici kunnen leiden tot het vermijden van vaste
aanstellingen voor docenten. Ook wordt gevreesd voor het
wegsaneren van impopulaire – en dus onrendabele – vakken.

Natuurlijk, dit is hypothetisch en het is nog maar de vraag of ik
echt een kleine 200 euro zou neertellen voor een vak over The
Wire, maar het bovenstaande scenario is niet ondenkbaar. Mijn
masterscriptie heb ik nooit geschreven. Ik bleef bij mijn stageplek hangen als freelancer. De scriptie doe ik wel in de avonduren, dacht ik; of in het volgende semester. Niet dus. Het is een
cliché maar van uitstel komt toch echt vaak afstel. Begrijp me
niet verkeerd, flexstuderen is een geweldige kans. Maar wees
wel eerlijk tegen jezelf, want het is niet voor iedereen weggelegd
– en als je op mij lijkt, waarschijnlijk ook niet voor jou.
Steffi Weber (30) deed de
bachelor vergelijkende
literatuurwetenschap, de
minor kritiek en journalistiek, en Europese Studies
aan de UvA in vier jaar
(2007-2011), met één jaar
studievertraging door een
bestuursjaar. Vervolgens
de duale master journalistiek & media aan de UvA
in drie jaar (2011-2014),
dus met een studievertraging van anderhalf jaar.
Haar totale collegegeld:
ongeveer 11.700 euro,
minus 2.700 euro voor
een bestuursbeurs van
Stichting Kriterion.
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HET ZWEEDSE
VOORBEELD

HET VL AAMSE
VOORBEELD

In Zweden, waar universiteiten zijn ingericht
volgens het principe ‘een leven lang leren’,
kunnen studenten al sinds de jaren zeventig hun
eigen vakkenpakket samenstellen. Ze kiezen een
vast programma of losse cursussen en kunnen voltijds of deeltijds studeren. Het Zweedse
onderwijssysteem is zowel bedoeld voor studenten die net van de middelbare school komen
als voor volwassenen die naast hun werk willen
bijscholen. Studenten hebben recht op zes jaar
studiefinanciering, die ze tot hun 47ste kunnen
aanvragen. Cijfers van de Oeso laten zien dat
zeventig procent van de Zweden tijdens hun
werkende leven een studie of vakken volgen aan
een hogeronderwijsinstelling. In tegenstelling
tot waar tegenstanders van de LSVb-pilot voor
vrezen heeft het land geen langstudeerprobleem; net als in Nederland doen studenten in
Zweden gemiddeld vijf jaar over hun studie. Het
Zweedse onderwijssysteem geldt als een van
de kostbaarste ter wereld, al geeft de overheid
er per student maar 200 euro meer uit dan in
Nederland (15.700 euro).

In Vlaanderen werd het hogeronderwijsstelsel in
2004 geflexibiliseerd. Studenten kunnen sindsdien
kiezen voor een ‘creditcontract’, waarbij je vooraf
bepaalt hoeveel vakken – credits – je per jaar wilt
volgen. Je krijgt geen diploma maar een onbeperkt
houdbaar creditbewijs. Wie dus alle benodigde vakken bij elkaar sprokkelt, krijgt alsnog een diploma.
Veruit de meeste studenten kiezen voor een vast
programma: in het collegejaar 2013/2014 waren dat
er zo’n 235.000. Slechts 6000 studenten stonden dat
jaar ingeschreven met een creditcontract. Het is
nog te vroeg om harde conclusies te trekken, maar
het lijkt erop dat de flexibilisering in Vlaanderen tot
een langere studieduur leidt. Het aantal studenten dat nominaal afstudeert is tussen 2006 en 2011
gedaald van ruim 39 naar 32 procent. Om die trend
te keren kent Vlamingen sinds 2009 het leerkrediet,
waarbij iedere eerstejaars 140 virtuele studiepunten
krijgt waarmee hij de inschrijving voor zijn vakken
betaalt. Haalt hij het vak, dan krijgt hij de punten
weer terug. De gemiddelde Vlaming studeert tussen
zijn 22ste (hbo) en 25ste (universitair) af. Slechts
ongeveer één op de vier Vlamingen heeft recht
op een studietoelage, maar het collegegeld is er
aanzienlijk lager dan in Nederland. Voor een voltijd
bacheloropleiding betaal je bijvoorbeeld 230 euro
inschrijvingsgeld plus 11 euro per studiepunt. Door
een wijziging in het financieringssysteem is flexstuderen sinds vorig jaar minder gunstig geworden.

‘STUDIE-UITVAL IS EEN SERIEUS PROBLEEM’
Studenten van de Open
Universiteit (OU) mogen
zelf bepalen welke vakken ze volgen en wanneer.
Volgens onderwijskundige
Rob Koper, die voor de OU
onderzoek doet naar studie-uitval, werkt deze vorm
van flexibel onderwijs niet
voor iedereen. Sterker nog:
sommige studenten zijn
meer gebaat bij structuur
en begeleiding.
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De OU is modulair ingericht. Wat is daar het nadeel
van?
‘Aan de OU vindt alleen afstandsonderwijs plaats. Dat
betekent dat er geen hoor- en werkcolleges worden
gegeven. Studenten volgen hun studie online, ze zijn
volledig op zichzelf aangewezen. We merken steeds
vaker dat studenten met die vrijblijvendheid in de knel
komen. Hoewel het verantwoordelijke volwassenen
zijn, blijkt toch dat ze moeite hebben zichzelf een bepaald tempo aan te meten. Studie-uitval is aan de OU
dan ook een serieus probleem. Van de studenten die
vooraf aangeven een volledige studie te willen afronden, haalt lang niet iedereen uiteindelijk een diploma.’
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Wat is de belangrijkste reden dat studenten met hun
opleiding stoppen?
‘Net als iedere volwassene moeten studenten aan de
OU schipperen met hun
verplichtingen. Ze hebben
werk, hobby’s, misschien
zelfs kinderen: hun opleiding heeft vaak niet de
hoogste prioriteit. Als de
opleiding dan ook geen
stok achter de deur biedt
omdat studenten volledig
vrij zijn in het bepalen van hun tempo, komt de studie
al helemaal onder aan het lijstje van prioriteiten te
staan. Dat leidt tot afstel en uiteindelijk tot uitstel.’

ik mee oppassen, want geld blijkt voor studenten een
belangrijke factor in de sturing van het studietempo.
Studenten zijn geneigd om voor de goedkoopste optie
te gaan. En hoe minder
vakken je volgt, hoe
minder geld je kwijt bent.
Bij de OU zijn we juist met
een omgekeerde beweging bezig. We willen het
onze studenten mogelijk
maken om per jaar af te
rekenen, zodat ze een
sterke stimulans hebben om hun studie af te maken.’

‘Volledige vrijheid leidt
tot uitstel’

Wat doet de OU om studie-uitval tegen te gaan?
‘Bij de masteropleidingen hebben we onlangs een
kwartielsysteem ingevoerd. Studenten die zich inschrijven voor een vak kunnen nu niet meer meteen
beginnen, maar moeten eerst wachten tot de cursus
officieel van start gaat, zodat ze hem tegelijkertijd met andere studenten kunnen volgen. Op die
manier kunnen we studenten beter met elkaar laten
samenwerken. Voorheen was dat lastiger, omdat
elke student een individueel studietraject had en
bijna niemand in hetzelfde tempo studeerde. Ook
hanteren we strakkere deadlines en vaste tentamendata, en worden studenten intensiever door
docenten begeleid. Uit de eerste resultaten blijkt dat
studenten met deze structuur veel sneller studeren.
Waar ze in het “vrije” model ruim een jaar over een
vak doen, ronden ze dat nu in drie maanden af. Bij
de bachelors willen we deze veranderingen nu ook
gedeeltelijk doorvoeren.’
Valt die manier van studeren nog steeds onder de
noemer flexibel onderwijs?
‘Je kunt met ons online onderwijs nog steeds zelf bepalen waar en wanneer je studeert en hoeveel vakken
je per jaar volgt. En we hebben geen einddatum: over
je master mag je een jaar, maar ook vier jaar of een
halfjaar doen. Het is lastig om volledig vrij onderwijs
te blijven aanbieden. Bij elke maatregel om het studiesucces te verhogen, lever je toch een beetje in op
flexibiliteit.’
Waar moeten de UvA en de HvA op letten als ze in
september met de pilot beginnen?
‘Wat me opvalt, is dat de nadruk ligt op de bekostiging. De UvA en HvA willen studenten per module
laten betalen om flexibiliteit te bevorderen. Daar zou
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Jullie willen studenten nu juist weer jaarcollegegeld
laten betalen?
‘Nee, dat niet. Maar uit onderwijskundig oogpunt is
het goed om de twee mogelijkheden naast elkaar te
laten bestaan. Dat zou ik de UvA en HvA ook te allen
tijde aanraden. Voor de ene student werkt betalen per
vak beter, voor de andere betalen per jaar. Ik denk dat
het allebei mogelijk moet zijn.’ ↙

DE OPEN UNIVERSITEIT
De Open Universiteit (OU) is opgericht voor mensen die hun studie willen combineren met werk of
zorgtaken. Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan
een geaccrediteerde bachelor- of masterstudie
volgen. Inschrijven en betalen gebeurt per vak.
Het collegegeld is ruim 64 euro per studiepunt,
voor een module van 5 studiepunten betalen studenten aan de OU 320 euro. Zij hebben geen recht
op studiefinanciering of een ov-jaarkaart. Sinds
1984 hebben ruim 300 duizend studenten aan de
OU gestudeerd. Het merendeel (60 procent) is
bij aanvang van de studie jonger dan 35 jaar. Er
is keus uit zeven bacheloropleidingen en negen
masters. Deze studies hebben hetzelfde niveau
als aan de reguliere instellingen en worden dus
ook op dezelfde manier beoordeeld: volgens de
Keuzegids was de OU in 2015 de beste universiteit
van Nederland. De OU ontvangt naast bekostiging
van de overheid inkomsten uit collegegelden en
onderzoek. Anders dan bij andere universiteiten
gebeurt bekostiging niet op basis van het aantal
afstudeerders.
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Word jij de nieuwe
Aaf Brandt Corstius,
Renske de Greef,
Simone van Saarloos,
Floor Rusman, Emma
Curvers, Marcel van
Roosmalen, Hadjar
Benmiloud, Rosanne
Hertzberger of
Arnon Grunberg?
Heb jij een pittige mening die je graag deelt? Komisch schrijftalent? Een interessante visie,
een bijzondere blik op de wereld, een scherp observatievermogen? Kun jij de lezer met je
gouden pen keer op keer verrassen, irriteren, tot nadenken aanzetten, vermaken met een
rare gedachtekronkel of een spiegel voorhouden? Ben jij dan misschien Folia’s nieuwe
studentcolumnist? Studeer je aan HvA of UvA? Stuur dan voor 30 januari een column van 300
woorden naar redactie@folia.nl. Vermeld je leeftijd, wat je studeert en je telefoonnummer.
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Opinie

STOP
MET
NAVELSTAREN
Het democratische gehalte van de UvA
is volgens Walter Hoogland lang niet zo
abominabel als door veel critici wel wordt
gedacht. De actievoerende universitaire
Lenin, hoogleraar Ewald Engelen, doet er
bovendien beter aan zijn zelfingenomen
reddersfantasieën te vergeten en te doen
waarvoor hij is aangenomen.
illustratie Marc Kolle

die deze positie bedreigt, met als meetbare resultaten een vermindering van het aantal aankomende
studenten (en daarmee op termijn inkomsten),
verlies van onderwijs- en onderzoektijd in ‘democratische’ navelstaarderij en reputatieschade.
Voor studenten is jeugdige overmoed wellicht
een excuus voor misplaatste reddersfantasieën,
maar dat excuus geldt niet voor docenten, onder
wie als meest prominente voorbeeld onze eigen universitaire Lenin: Ewald Engelen. Recent kreeg hij
in Het Parool de gelegenheid weer eens ten strijde
te trekken tegen zijn broodheer, de universiteit en
haar bestuurders. Dat het benoemingsproces van de
nieuwe collegevoorzitter geen collectieve happening
is, kan rekenen op Engelens ongetemde verontwaardiging, maar mij zou het niet verbazen als hij zelf
ambieert de macht te grijpen.

Professorstitel

T

ijdens de dies natalis op 8 januari werd ik
door een studente gecondoleerd met de
teloorgang van de UvA. Teloorgang? De
UvA heeft zich in de afgelopen jaren juist een plek
verworven in de top-100 van beste universiteiten
ter wereld, op het gebied van zowel onderwijs als
onderzoek. Buitenlandse studenten prijzen de
kwaliteit van het onderwijs en veel onderzoek staat
op wereldniveau. Het is juist alle misbaar van de revolutionaire ‘voorhoede’ van studenten en docenten
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In de media wappert Engelen gretig met zijn
professorstitel, waarschijnlijk om de stokpaardjes
die hij berijdt de schijn van een wetenschappelijk
keurmerk te geven. Enig zoekwerk leert dat we daar
niet te veel waarde aan moeten hechten. Zijn lijst
van wetenschappelijke publicaties is schamel. In elk
geval aanzienlijk korter dan de lijst van schotschriften die hij ‘populairwetenschappelijke’ artikelen
noemt en waarmee hij zijn populistische gedachtegoed de wereld in toetert, daarbij de kenmerkende
ijdelheid tentoonspreidend waarmee mensen die op
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het podium van het protest zijn gehesen denken dat
zij de waarheid en niets dan de waarheid verkondigen. Terzijde: zouden de inkomsten van die mediacolumns in de strijdkas worden gestort of gebruikt
worden voor het vergroten van het persoonlijk
rendement?
Ooit was ik zelf zo’n mandarijn die Engelen de
universitaire poort wil wijzen. Mijn meningen zijn
daarmee natuurlijk verdacht, maar dit heeft wel
het voordeel dat ik weet waarover ik het heb. De
nieuwbouw van de FNWI op Science Park was bijvoorbeeld geen ego-strelende megalomanie en was
zelfs, naar nu blijkt, niet grootschalig genoeg, want
nu reeds te klein. De nieuwbouw heeft geleid tot een
sterke toename van het aantal studenten en heeft de
snelle ontwikkeling van Science Park als belangrijk
ankerpunt voor de kennis- en innovatieambities van
de regio Amsterdam op gang gebracht. In de door
Engelen geambieerde ‘democratisch’ georganiseerde universiteit zou de bestuurlijke slagvaardigheid
hebben ontbroken om die nieuwbouw überhaupt te
realiseren.

Clichés
Toch nog maar even wat politiek incorrect weerwoord op de clichés van de revolte. Het democratische gehalte van de universiteit, met haar
ondernemingsraden, studentenraden en opleidingscommissies,
is lang niet zo
abominabel als
gesuggereerd en
bestuurders luisteren wel degelijk.
Maar luisteren is
iets anders dan
een dictaat accepteren van actiegroeperingen. Een
zorg zou eerder moeten zijn dat het besef om van de
democratische rechten gebruik te maken slecht is
ontwikkeld. Zowel bij de verkiezingen voor de ondernemingsraden als voor de studentenraden is de
opkomst vaak bedroevend laag. Rendementsdenken
is de populistische vlag van het universitaire protest
en meelopende politici. Maar wat wordt daarmee nu
bedoeld? Het kan geen punt van discussie zijn dat
de samenleving mag verwachten dat de beschikbaar gestelde publieke middelen goed onderwijs en
onderzoek als rendement opleveren. De bedreiging
van de kleine letteren is betreurenswaardig, maar

wat te doen als er nauwelijks studenten op die
studierichtingen afkomen? Als er jaren zijn waarin
zelfs geen enkele masterstudent Duits afstudeert?
Moeten daarop niet eerder studenten worden
aangesproken, die massaal de voorkeur geven aan
populaire maar vaak minder academische studies,
dan de bestuurders? Op de huidige aandacht voor
de vertaling
van kennis naar
producten en
toepassingen met
een maatschappelijk en economisch
rendement is niets
tegen, mits het
niet in de weg staat van het vrije en ongebonden
onderzoek. Dat is tot dusverre aantoonbaar niet
het geval. En Engelen? Die zou er goed aan doen
van de barricaden af te stappen, zijn zelfingenomen
reddersfantasieën te vergeten en zich te richten op
datgene waarvoor hij werd ingehuurd: wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. ↙

Bestuurders luisteren
wel degelijk
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Walter Hoogland is emeritus hoogleraar
experimentele hoge-energiefysica en voormalig
decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘EUROPA
IS EEN
HUIS VAN
WANTROUWEN’
tekst Henk Strikkers
foto’s Bob Bronshoff

Dertig jaar lang was hij een van de kopstukken in de Belgische politiek. Op zijn
vijfenvijftigste nam hij abrupt afscheid van het politieke toneel en koos hij voor de
wetenschap. Eerst werd hij hoogleraar in Leuven, daarna aan de UvA en in Antwerpen.
Sinds 1 november 2015 is hij de eerste buitenlandse universiteitshoogleraar aan de UvA.
Frank Vandenbroucke: ‘Als wetenschapper moet ik vaak zeggen dat ik iets niet weet.’

‘I

k wilde het je geven, maar dit
is mijn enige exemplaar,’ zegt
universiteitshoogleraar Frank
Vandenbroucke (60) glimlachend
terwijl hij naar buiten loopt met de
fotograaf en tegelijkertijd een boek
op tafel legt. ‘Hierin heb ik geschreven over een sociaal fundament
voor Europa.’ The idea of a European
Social Union staat op het omslag.
Ergens midden in het boek begint de
bijdrage van Vandenbroucke. De eerste regel luidt: ‘Even when in politics,
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Frank Vandenbroucke could not keep
away from academia.’

Bent u die dertig jaar dat u politicus was niet eigenlijk een verdwaalde wetenschapper geweest?
‘Nee en ja. Nee in de zin dat ik een
heel streng onderscheid wil maken
tussen wetenschappelijk werk en
politiek werk. Dat zijn twee heel verschillende registers met verschillende
spelregels. In politiek neem je verantwoordelijkheid; je moet beslissingen

nemen terwijl je vaak nog onzeker
bent. Je hebt niet echt de tijd om tot
absolute zekerheid te komen, maar
je moet toch beslissen. En je moet
een generalist zijn.
Wetenschap is een heel ander register. Om te beginnen: als je onzeker
bent, dan moet je meer tijd nemen
en die tijd is er vaak ook. Je mag niet
iets publiceren waar je niet zeker over
bent. Wetenschap is in mijn ogen ook
moeilijk te verzoenen met een soort
van, ja, ik noem dat nu generalisme,
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Frank Vandenbroucke
WERD OP ZIJN 55STE HOOGLERAAR NA EEN
LEVEN ALS POLITICUS
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maar in de wetenschap moet je
specialiseren. Je moet vooral niet de
indruk geven dat je over allerlei onderwerpen een gefundeerde mening
hebt als wetenschapper. Dat kan
gewoon niet. Ik wantrouw dat.
En dan kom ik nu bij het ja. Ik
heb dertig jaar politiek achter de
rug, van ’s ochtends tot ’s avonds.
Ik heb wel een beetje een gespleten
persoonlijkheid. Ik houd ook wel van
theoretische bespiegelingen en ik heb
het nodig. Ik heb orde nodig in mijn
hoofd. In mijn politieke leven heb ik
altijd met een aantal domeinen in de
wetenschap contact gehouden. In de
loop van mijn politieke
carrière heb ik ook
een carrièreonderbreking georganiseerd
om een doctoraat in
de politieke filosofie te
halen. Ik heb me toen
drie jaar opgesloten
met niets anders dan
theorie.’

Daarin verschil ik wellicht van enkele
collega-hoogleraren die wel over heel
veel dingen hun mening zeggen. Ik
doe dat eigenlijk niet.’

U heeft als wetenschapper het
privilege om “Ik weet het niet” te
zeggen.
‘Absoluut. En een wetenschapper
moet dat ook vaak zeggen als het
niet over zijn specialistische expertise
gaat. Ik vind dat een morele plicht. In
2011 ben ik gestopt in de politiek met
de bedoeling om in de wetenschap te
stappen en ik geloof niet in mensen
die dat tegelijkertijd combineren. Ik

se regering werd dat afgedaan met:
“Ja, meneer Vandenbroucke hoort
toch eigenlijk wel bij de oppositie,”
omdat de partij waarin ik actief ben
geweest daarbij hoort. Ik vind dat
heel flauw.’
Vandenbroucke bouwt zijn
wetenschappelijke aanstellingen in
Vlaanderen langzaam af, sinds hij in
november één van de zes universiteitshoogleraren van de UvA werd.
Universiteitshoogleraren zijn speciaal
aangestelde hoogleraren die worden
vrijgesteld van onderwijs. Ze worden
gezien als belangrijke wetenschappelijke ambassadeurs en hebben de
taak om ‘een impuls geven
aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen
en een belangrijke bijdrage
leveren aan de profilering
van de universiteit’. Naast
Frank Vandenbroucke heeft
de UvA nog vijf universiteitshoogleraren: Robbert Dijkgraaf,
Louise Gunning, Alexander Rinnooy
Kan, Henk van Os en Patti Valkenburg. Allen vullen zij hun aanstelling
op een eigen manier in.
Hoe Vandenbroucke dat wil gaan
doen weet hij nog niet exact. ‘Samen met het Amsterdam Institute
of Social Science Research ben ik
enkele initiatieven voor onderzoek
aan het ontwikkelen, maar daar
kan ik op dit moment niet veel meer
over zeggen. Ik wil deze functie
sterk invullen met onderzoek. Ik ben
echt niet van plan om mij voortdurend te mengen in het publieke
debat.’ Wel stelde Vandenbroucke
zichzelf een uitdrukkelijk doel: ‘Ik
zou samen met onder meer het gezamenlijke VU-UvA-initiatief Access
Europe vooruitgang willen boeken
in het opstellen van een visie op de
toekomst van een sociale Europese
Unie, waarin aandacht is voor concepten als solidariteit, vertrouwen
en wederkerigheid. Ik denk dat dat
heel hard nodig is.’

‘Ik ventileer niet zomaar
eender welke mening’

Zit in uw wetenschappelijke publicaties ook niet de wens om de
politiek te beïnvloeden?
‘Iedereen in de samenleving, of hij
nu een leerkracht is, metselaar, of
wetenschapper; iedereen wil iets
realiseren wat andere mensen goed
vinden. Je wilt graag applaus krijgen
en je wilt invloed hebben. Ik vind dat
niet verkeerd. Als wetenschapper
mag je proberen invloed te hebben, maar je moet het wel doen op
wetenschappelijke basis. Je moet
applaus krijgen voor dingen waarvoor je als wetenschapper zelf ook
zou applaudisseren. Dat vind ik heel
essentieel. En dat is een spanning,
want je wordt in een wetenschappelijke functie heel vaak gevraagd om
je mening ergens over te geven. De
laatste jaren zeg ik heel vaak nee,
want ik ventileer niet zomaar eender
welke mening. Ik specialiseer mij in
sommige onderwerpen en ik ben niet
competent in andere onderwerpen.
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denk wel dat je het in fasen van je
leven kunt spreiden, maar het combineren lijkt me een vergissing.’

Denkt u dat u als oud-politicus op
dit moment de politiek beter of juist
minder goed kunt beïnvloeden?
‘Alle twee. Laat mij het illustreren
met, in de hoop dat het niet pedant
wordt, twee eigen ervaringen. Ik
ben gevraagd door de Belgische
regering om een rapport te schrijven
over het pensioenstelsel. We hebben
een rapport gepubliceerd met een
groep veelal academische experten.
Dat zijn mensen met verschillende
meningen, maar ik ben erin geslaagd
om in die groep consensus te bereiken. Dat heeft veel gehoor gekregen,
ook omdat mensen weten dat ik een
wetenschapper ben met veel beleidservaring en veel politieke ervaring.
Anderzijds schreef ik een tijd geleden een kritisch stuk over het beleid
van de Vlaamse regering wat betreft
zwakke groepen op de arbeidsmarkt.
Door sommige mensen in de Vlaam-
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Is de Europese Unie niet veel meer
gebaseerd op vrijheden en niet op
sociale waarden als wederkerigheid
en solidariteit?
‘Dat is voor een deel juist, maar het is
niet zo zwart-wit. Als jij gaat werken
in België krijg je alle sociale rechten die
Belgen hebben. We mogen jou niet
discrimineren op basis van het feit dat
je geen Belg bent. Voor een Nederlander klinkt dat misschien logisch, maar
dat geldt ook voor een Pool of een
Hongaar die in België komt werken. In
een land als China bestaat zo’n principe
niet. Als je van het platteland komt en
in de stad gaat werken kom je in een inferieur sociaal statuut ten
opzichte van je collega’s
uit de stad en dat vindt
men heel normaal. En dat
is één land.’

2004 wel gewerkt heeft. We hebben
het zien gebeuren. Als je een land als
Ierland neemt; dat heeft een ongelooflijk goede ontwikkeling doorgemaakt dankzij Europese integratie.
Gedurende een aantal jaren heeft dat
ook gegolden voor Italië, voor Spanje,
voor Portugal. Landen die economisch
en sociaal achterop liepen hebben
een inhaalbeweging gemaakt en zijn
welvaartsstaten geworden.
Ondertussen zitten we in een veel
grotere en heterogenere Europese
Unie, met een veel grotere kloof
tussen arm en rijk. We hebben er
bovendien een halfbakken munt-

een deel een succesverhaal. Neem
Polen, daar werkt het oude naïeve
verhaal van de inhaalslag. De Poolse
economie, de Poolse levensstandaard, het Poolse onderwijs gaan
allemaal enorm vooruit. Maar werkt
het naïeve verhaal ook in Roemenië?
Ik denk het niet.’

Is het verschil met dat soort landen
niet te groot geweest toen ze toetraden?

‘Solidariteit was in de goede jaren
vanzelfsprekend, maar minder nodig.
Nu we haar harder nodig hebben,
moeten we solidariteit scherper
definiëren. In het begin van de Europese Unie, in de jaren zestig, waren
we met niet zo veel landen en die
landen verschilden ook niet zo veel
van elkaar. Toen bestond de overtuiging dat wanneer je de Europese
markt integreerde, je meer handel
zou krijgen en meer investeringen
en meer welvaart en dat iedereen
erop vooruit zou gaan. De landen die
achterop lagen, zouden de andere
landen inhalen en die welvaart zou
verdeeld worden over de burgers van
die landen doordat zij welvaartsstaten zouden worden.’

unie gecreëerd, waarin het zuiden
en het noorden van de unie economisch uiteen zijn gedreven zonder
dat daar een rem op stond. De
trickle-down-gedachte – dat door
economische integratie de sociale
component wel zal volgen – werkt nu
absoluut niet meer. Als we hier tien
jaar geleden hadden gezeten, dan
hadden we waarschijnlijk gezegd:
“Een sociale dimensie van Europa,
dat is interessant, maar niet echt
nodig.” Daarin is een grote breuk
opgetreden. Een sociale dimensie is
nu van levensbelang.’

Is het toeval dat de Europese
Unie uiteen groeit sinds heel veel
Oost-Europese landen lid zijn geworden van de EU of is dat de oorzaak?

‘Ik denk dat we Roemenië in de
Europese Unie moesten nemen, maar
het idee dat daar op basis van puur
economische mechanismen een
groeiende welvaartsstaat zou ontstaan is betwijfelbaar. Wat dan het
historische toeval is, is
dat we tegelijkertijd met
de uitbreiding in de kern
van Europa die muntunie
hebben gemaakt. Van
die munt-unie hebben
we ten onrechte gedacht
dat die ook zou bijdragen
aan convergentie en dat
die zou zorgen voor discipline. In feite
hebben we landen de kans gegeven
om minder economische discipline te
tonen en we hebben bankiers de kans
gegeven om die landen veel te lang
te blijven financieren. De munt-unie
heeft dus eerder geleid tot het uiteengroeien van Europese landen.
Nu zitten we op een punt waarbij
we dat naïeve verhaal moeten vervangen door een gedachte over sociaal beleid: op welk punt moeten we
streven naar convergentie en op welke
punten is dat niet nodig? Moet er een
samenhang zijn in grote parameters
van pensioenstelsels? Moet er een samenhang zijn in de ontwikkeling van
de pensioenleeftijd in de verschillende
landen? Moet je convergeren in de
kwaliteit van werkloosheidstelsels?’

Dat is een ongelooflijk naïeve
gedachte.

‘Daar zit een toevalligheid. Het is een
toevalligheid die we niet meer kunnen uitgommen. Als je kijkt naar de
nieuwe lidstaten, dan blijft dat voor

In uw oratie had u het over de
invoering van euro-obligaties om
solidariteit tussen landen te bevor-

Maar in de Europese Unie wordt veel
gepraat over economische eenwording en
mobiliteit en weinig
over solidariteit.

‘De munt-unie heeft geleid
tot het uiteengroeien van
Europese landen’

‘Tegenwoordig klinkt het heel naïef,
maar het rare is dat het tot ongeveer
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de moeilijkheden zien. Je moet ook
kiezen aan welke kant je staat, als
politicus, als wetenschapper, als
burger. Sta je aan de kant van de
mensen die de problemen zien en
ze graag nog groter maken, of sta
je aan de kant van degenen die de
problemen zien en nadenken over
oplossingen. Dat is de vraag. Ik sta
liever aan de laatste kant.’

deren. In Nederland en Duitsland
is dat onbespreekbaar.
‘Euro-obligaties zijn één van de oplossingen voor een stabielere eurozone, dus ik denk dat die afwijzing een
vergissing is. Maar dat is gemakkelijk
gezegd. We moeten niet vergeten
waarom Duitsland en Nederland
euro-obligaties tegenhouden. Men
vertrouwt de Zuid-Europeanen simpelweg niet meer.’

Beïnvloedt dat ook uw professoraat?

Dat wantrouwen wordt nog veel
groter nu de vluchtelingencrisis
Europa in zijn ban heeft. Is Europa
begonnen aan haar zwanenzang?
‘We gaan door een heel moeilijke periode en ik deel de mening van Frans
Timmermans dat dit een existentiële
crisis is.’

Kan Europa de veranderingen die u
voorstelt dan nog wel doorvoeren?
‘Dat is geen zekerheid. Een aantal jaren geleden zouden we deze
vraag niet gesteld hebben. We zien
allereerst de politieke beperkingen:
we zijn een huis van wantrouwen. Het
politieke kapitaal glijdt weg onder je
voeten. De capaciteit van de Europese
Unie om beleid effectief uit te voeren,
bijvoorbeeld de effectieve beveiliging
van onze buitengrenzen, die is er nog
niet. Zelfs al zijn we het erover eens
dat Europa een betere beveiliging
van de buitengrenzen nodig heeft,
dan kost dat tijd. En het is een race
tegen de klok waarbij het politieke
kapitaal enerzijds wegsmelt, maar je
ook tijd nodig hebt om resultaten te
boeken. Ik vind dat we dit ook moeten
uitleggen aan de bevolking. Mijn sympathie is heel erg bij mensen als Frans
Timmermans die beseffen dat dit een
race is tegen de tijd, die dat proberen
uit te leggen en tegelijkertijd die race
proberen te lopen.’

Maar dit klinkt als een onmogelijk
scenario.
‘Nee, het is geen onmogelijk scenario. Maar je moet wel helder zijn en
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‘Ik denk het wel. Ook in de wetenschap moet je jezelf afvragen of je
werk in alle objectiviteit leidt tot het
oplossen van problemen. Dat moet
een ingenieur zich afvragen, dat moet
een medicus zich afvragen, maar dat
moet ook econoom of sociaal wetenschapper zoals ik zich afvragen.’

Dat impliceert een denkwijze die
niet per se objectief is.
‘Je vertrekt vanuit de positie dat je
constructief in de samenleving wil
staan. Dat is een keuze. Maar je moet
de samenleving wel realistisch informeren over de problemen die er zijn.’

U bent nu zestig en heeft nog
zesenhalf jaar te gaan als universiteitshoogleraar. Bestaat de Europese Unie dan nog en is er dan een
sociaal fundament?
‘De unie zal nog wel bestaan. En ik
denk ook dat we vooruitgang gaan
boeken, omdat het besef dat we een
sociaal fundament nodig hebben
in de Europese Unie alleen maar
toeneemt. Dat stemt mij positief.
De vijf Europese voorzitters [Martin
Schulz, Jean-Claude Juncker, Mario
Draghi, Donald Tusk en Jeroen Dijsselbloem, red.] hebben vorig jaar een
nota uitgebracht en die nota getuigt
van een duidelijk bewustzijn dat
je solidariteitsmechanismen nodig
hebt. Dat staat op papier. Qua besef
gaan we eerder vooruit dan achteruit, maar het blijft een race tegen
de tijd.’ ↙
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HADJAR
BENMILOUD
De doeners
‘G

et busy living, or get busy dying,’ schreef Stephen King eens. Wat
de oude filosofen betreft wordt het menselijke verouderingsproces
niet gedefinieerd door leeftijd, rimpels, gezondheid of muziekvoorkeur.
Oud ben je pas wanneer je moppert op de nieuwe generatie. Kortom: ik
ben nu met 26 heel erg oud. Want ik maak me zorgen over de generatie van mijn broertjes: 12 en 14 zijn ze nu. Een andere opvoeding dan ik
hebben ze gehad, waarin de gouden uren van verveling uit mijn jeugd
plaats maakten voor een onophoudelijke stroom aan gadgets, apps,
widgets en pods. Daarom besloot ik dat het tijd werd voor ouderwetse
gezelligheid, toen ze met de jaarwisseling bij me kwamen logeren. Me
neerleggend bij hun liefde voor games had ik via-via een flipperkast uit
mijn geboortejaar geregeld voor dit feestje. Zo konden we tenminste
samen spelen, in plaats van ieder achter zijn eigen scherm.
‘Zus, als je het saai vindt moet je het zeggen, maar zullen we een
creepypasta maken voor het internet?’ De twaalfjarige begint te ratelen:
‘Misschien kunnen we een verhaal schrijven over de flipperkast die
‘s nachts tot leven komt en de spelers overneemt, een beetje met de
sfeer van The Shining?’ Nu blijken de ‘creepypasta’s’ waar mijn broertje
zo van smult, klassieke spookverhalen te zijn die de internetgebruikers
elkaar in tekst doorsturen. Volgens de Dikke van Dale is literatuur ‘alle
proza van een bepaald niveau’. Nu is de definitie van niveau subjectief,
maar alle literatuur die levendigheid en betrokkenheid met
lezers stimuleert, lijkt mij van
hoge klasse. Komt het misschien toch nog goed met die
nieuwe generatie. Alhoewel...
We zijn net klaar met de eerste
versie van ons verhaal of ze
willen alweer een computerspelletje van de Hobbit doen. De film vonden ze ‘niet zo chill’, maar het
boek geweldig. Ze laten me de stukgelezen originele versie uit mijn oude
boekenkast zien, die waar ik nooit doorheen ben gekomen. Na navraag
blijken ze ook mijn oude Stephen King-boeken te hebben verslonden,
in het Engels. Het leven behoort toe aan hen, de doeners. Soms leer ik
meer van mijn broertjes dan van alle wereldliteratuur bij elkaar. ↙

‘Komt het misschien
toch nog goed met
die nieuwe generatie’
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Helpen is…
tekst en foto Daniël Rommens

Zakaria (8) en Melody (10)
praten na over de opening
van de fototentoonstelling
Kijk! in het Kohnstammhuis,
die zij even eerder feestelijk
openden. Onder leiding van
fotograaf en initiatiefnemer
Vera Duivenvoorden brachten
zij, samen met andere kinderen
uit de Kolenkitbuurt, met foto’s
in beeld wat het thema ‘zorg’
voor hen betekent. ‘Zo leer je
de wijk beter kennen,’ vindt
Duivenvoorden.
‘Helpen is bijvoorbeeld de deur
voor iemand open houden,’
vindt Zakaria. Melody bekijkt
het abstracter: ‘Helpen is elkaar
steunen.’
De tentoonstelling, die tot
stand kwam in samenwerking
met VoorUit en de creatieve
broedplaats WOW, hangt
bij de HvA in het kader van
de excellentiemodule Jeugd
& beeldvorming, waarin
studenten inzicht krijgen in
beeldvorming over jongeren en
uiteindelijk zelf foto’s maken
voor een eindpresentatie,
die ook weer zal worden
geëxposeerd. ↙
De fototentoonstelling is
tot 10 maart te bekijken op
de derde verdieping van het
Kohnstammhuis.
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tekst HOP, Petra Vissers

Dossier

Foto’s Daniël Rommens

Langer in bed en
lachend met de bus
De ov-studentenkaart wordt veel goedkoper als hogescholen en universiteiten hun
collegeroosters aanpassen. Niet ons probleem, vinden bestuurders. Terwijl er toch tal van
voordelen zitten aan andere roosters.

Folia 16_1603_1.indd 26

18-01-16 18:16

27

20 JANUARI 2016

E

lke studentenstad heeft er wel één: een beruchte
buslijn die iedere ochtend hordes studenten als
haringen in een ton naar de campus vervoert. Dat is
niet alleen irritant, maar ook ontzettend duur. Ga maar
na: buiten de spits kunnen de meeste van die bussen en
treinen in de remise blijven staan.
Dus vroeg onderwijsminister Jet Bussemaker of onderwijsinstellingen wilden meedenken over manieren om
zo veel mogelijk studenten uit de spits te krijgen. Dat zou
namelijk een flinke besparing opleveren op de ov-studentenkaart. In december verscheen er een rapport. De
belangrijkste aanbeveling: laat studenten in de daluren
reizen, en pas de collegetijden daarop aan.
De reacties vanuit het hoger onderwijs zijn niet mals.
‘’s Morgens de school dichtgooien, dat gaan we dus niet
doen,’ foeterde collegevoorzitter Ron Bormans van de
Hogeschool Rotterdam. Ook de Vereniging Hogescholen en
universiteitenvereniging VSNU reageren afwijzend. Zij zien
de spitsdrukte als een probleem van de NS en zijn niet van
plan daarbij te helpen.
Nog steeds mitsen en maren hogescholen en universiteiten
over alle moeilijkheden van roosteraanpassingen. Maar wat is
nu eigenlijk het probleem? Denk liever aan de voordelen.

1

MINDER SLAPERIG NAAR COLLEGE Voor de meeste studenten is het een prima idee om na negen uur
naar college te gaan. ‘Adolescenten zijn ’s ochtends
niet op hun best, ze kunnen zich slecht concentreren

en hebben weinig aandacht voor lessen,’ zegt universitair
hoofddocent Jérôme Gijselaers, die aan de Open Universiteit onderzoek doet naar biologische leefstijlfactoren op
onderwijssucces.
‘De frontaalkwab, het voorste deel van de hersenen,
is tussen je 18e en 25e nog volop in ontwikkeling,’ aldus
Gijselaers. Iedereen weet: kleine kinderen rennen voor
dag en dauw door het huis, maar zodra de puberteit
aanbreekt zijn ze ineens niet meer uit bed te branden.
Allemaal biologie: pas vanaf je 25e normaliseert het
slaapritme.
Een aantal biologische processen maakt van de meeste
studenten nachtvlinders. Gijselaers: ‘De aanmaak van
melatonine, de stof waar je slaperig van wordt, begint
bijvoorbeeld later dan bij volwassenen. Verder is er een
sociaal-evolutionaire reden: op het moment dat sociale
activiteiten belangrijker worden en jongeren zich seksueel
ontplooien, is het handig om ’s avonds actief te zijn.’

2

LEKKER ZITTEN IN DE TREIN De minister en
de vervoersbedrijven hebben nooit beweerd dat
álle studenten weg moeten blijven uit de spits.
‘Niemand zegt: “U mag nooit meer om negen uur
een college roosteren,”’ lacht voorzitter Hans de Vroome
van de Stuurgroep ov-studentenkaart. In de stuurgroep
werkten alle Nederlandse vervoersbedrijven samen.
‘Ik heb voor diverse onderwijsministers uitgezocht
of het een goed idee is als de ov-studentenkaart pas

Anneline de Boer (21)
Economie en Bedrijfskunde (UvA)
Komt uit Leiden

Wel gezellig
‘Ik reis eigenlijk niet vaak in de spits,
dus ik heb er zelf niet zo veel problemen
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mee. Ik heb ook maar een paar keer per
week les. Ik hoef bijna nooit te staan –
meestal de mensen die op het station
na mij instappen pas – en het is maar
een halfuurtje. Ik vind het eigenlijk wel
“gezellig”.’

Alsnog in de spits

Twijfel

Iets anders

‘Het klinkt natuurlijk wel gunstig dat ze
dan geld overhouden, maar ik betwijfel
of het echt werkt. Ten eerste is het nooit
echt rustig in de trein, ook niet buiten de
spits. En je kunt dan ook niet nog even
wat extra studeren of zo, want dan zit er
vaak een groep oudere mensen die hard
praten.’

‘Nee, ik ben er niet zo’n voorstander van.
Om twaalf uur beginnen klinkt leuk,
maar later klaar zijn niet. Er zijn al regelmatig avondcolleges, die kunnen niet
nog later worden. Daarnaast hebben veel
mensen ’s avonds iets anders te doen. En
vroeger werkt al helemaal niet, want dan
komt niemand meer naar college.’

‘Bovendien houden mensen zich niet altijd
aan collegetijden: als ik om een uur klaar
ben, zit ik soms nog tot vijf uur te studeren
op school en reis ik alsnog in de spits. En
’s ochtends kom ik weleens vroeger.’
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DE KURK WAAR
HET OV OP DRIJFT
Studenten zijn belangrijk voor het openbaar
vervoer. Nederland is het enige Europese land
waar studenten gratis mogen reizen en toen
de ov-kaart in 1991 werd ingevoerd kwam die
als geroepen. Veel lijnen dreigden te worden
opgeheven, maar plots betaalde het ministerie
miljoenen aan de ov-bedrijven om studenten
te vervoeren. Het aantal reizigerskilometers
groeide dat jaar met maar liefst veertig procent.
Studenten met een ov-kaart zijn verantwoordelijk
voor een kwart van alle ov-kilometers. In de spits
zelfs voor dertig procent.

na de ochtendspits mag worden gebruikt. Maar ik heb
altijd gezegd: daar moet je niet aan beginnen,’ aldus
De Vroome. ‘Je hoeft namelijk maar tien, twintig,
misschien dertig procent van de spitsreizigers naar de
daluren te krijgen en de kans op een zitplaats is ineens
veel groter.’ Dat verschilt overigens sterk per regio,
want het is niet overal even druk.
Als het lukt om meer studenten naar de daluren
te dirigeren, is dat goed nieuws voor degenen die wél

om negen uur op stage of college moeten verschijnen.
Want zeg nou zelf: met een lange stagedag voor de
boeg heb jij toch veel meer recht op een stoel dan
iemand die twee uur in een collegezaal mag zitten?

3

MEER GELD, BETER ONDERWIJS Als hogescholen en universiteiten hun hakken in het
zand blijven zetten en de roosters niet aanpassen, gaat er 200 miljoen euro aan onderwijs-

Kiona Henemans (20)
Pedagogiek (HvA)
Komt uit Purmerend
’s Ochtends heb ik het geluk dat ik bij
één van de eerste haltes instap en dus
kan zitten, maar op de terugweg moet ik
altijd staan. Als je een lange collegedag
hebt gehad, heb je daar niet altijd zin
in. Veertig minuten is op zich nog wel te
doen, maar langer zou ik het echt niet
uithouden.’

Geen kant op

Geen zin
‘Ik ga niet met de trein, maar heb wel
last van de spits in de bus en de metro.
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‘Eén keer stond ik opgepropt in de metro
en toen stond er een man die constant
met zijn hand tegen mijn billen kwam.
Als ik een beetje opschoof, deed hij dat
ook. Als je dan zo opgepropt staat, kun
je geen kant op.’

Duur parkeren
‘Ik zou ook wel met de auto kunnen
gaan, maar parkeren in de Wibautstraat
is duur voor een student. Dat lijkt me
dus niet de oplossing.’

Niet te laat
‘Ik vind het wel een goed idee als ze ons
later laten beginnen, maar ook weer niet
té laat. Om half drie is het bijvoorbeeld
alweer te laat om je nog te concentreren.
En ik hoop dat ze onze colleges dan
beter laten aansluiten, want als je later
begint én heel veel tussenuren hebt, ben
je wel heel laat thuis van school.’
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minister Jet Bussemaker eerder al. De ov-studentenkaart mag over tien jaar hooguit 750 miljoen euro per
jaar kosten, in plaats van bijna een miljard. Een flinke
opgave, want straks mogen ook minderjarige mbo-scholieren gratis reizen. De bedoeling van het onderzoek was
dat instellingen, gemeenten en vervoerders gezamenlijk
bekeken waar in de regio problemen ontstaan. ‘Soms
zullen die opgelost kunnen worden door de roosters aan
te passen,’ aldus Bussemaker.
Studenten uit de spits krijgen lijkt de enige manier.
Want een trajectkaart, een idee dat de PvdA ooit opperde, levert simpelweg te weinig op: nu al slurpt het traject
van en naar de instelling de meeste kilometers op.

4
investeringen aan hun neus voorbij. ‘Dat lijkt me een
goede reden om serieus mee te denken,’ zei onderwijs-

GEEN WILDE NIEUWBOUWPLANNEN Eigenlijk
hebben onderwijsinstellingen hetzelfde probleem als de vervoersmaatschappijen, merkte
collegevoorzitter Paul Rüpp van Avans Hogescholen in 2013 al op. Collegezalen staan soms uren leeg,
terwijl er op andere momenten te weinig ruimte is voor
alle studenten.
Daar valt wat aan te doen, blijkt uit een experiment
op het Deltion College, een mbo-instelling in Zwolle. Voor
een deel van de studenten bestaat een dag nu uit twee
halve dagen van vier uur, vertelt adviseur onderwijslogistiek Willem Brinkman.
De eerste groep studenten begint om acht uur, de
tweede groep om één uur. ‘Dat brengt rust. Voor studen-

Tim van de Koppel (19)
Politicologie (UvA)
Komt uit Utrecht
trajecten in Nederland. ’s Ochtends
reis ik niet zo vaak in de spits, meestal
tussen negen en tien uur. Maar ook
dan is het nog vol en moet ik of heel
hard rennen voor een zitplaats, of op
de trap gaan zitten. Ik ga meestal maar
voor het laatste. Volgens mij is het op
mijn traject gewoon altijd druk.’

Net zo druk

Op de trap zitten
‘Ik reis van Utrecht naar Amsterdam
Amstel, dat is één van de drukste
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‘Ik denk niet dat het helpt als ze de
collegetijden vervroegen, want ik hoor
weleens dat het tussen zeven en acht
uur net zo druk is. Zelf heb ik het liefst
om één uur college, maar ik ken ook
mensen die het wel fijn vinden om iets

vroeger al te beginnen.’

Probleem van de NS
‘Eigenlijk vind ik dat het een probleem
van de NS zelf is. Je kunt het aantal
reizigers in de spits ook verminderen
zonder de collegetijden aan te passen,
bijvoorbeeld door meer treinen in te
zetten. Maar ja, als de NS blijft falen,
moeten de instellingen maar het initiatief nemen.’

Wel prima
‘Ik vind het dus wel prima als de maatregel doorgevoerd zou worden, maar alleen
omdat ik dan zelf later kan beginnen.’
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ten en voor docenten. Die regelen nu binnen het team
welke docent wanneer les geeft, en dat bevalt goed,’ zegt
Brinkman. ‘Bijkomend voordeel is dat we het gebouw veel
efficiënter gebruiken. De lokalen die we hebben zijn constant bezet en niemand hoeft naar een plekje te zoeken.’
De nieuwe manier van roosteren is volgens Brinkman
niet dé oplossing voor het spitsprobleem. Maar Cees Dijkhuizen, programmamanager mobiliteit van de gemeente
Zwolle, is er toch blij mee. ‘De trein die om kwart over acht
aankomt in Zwolle zit het volst, dus als een deel van de
Deltion-studenten een trein eerder pakt, scheelt dat weer.’

5

MOOI MEEGENOMEN... Met de roosters heeft
het misschien iets minder te maken, maar in
de verwoede pogingen meer reizigers uit de
spits te krijgen, wordt er allerlei leuks verzonnen. Veel studenten hoeven namelijk helemaal niet om
negen uur op college te zijn, concludeerde het ministerie van Infrastructuur een jaar geleden na onderzoek.
Ze gaan uit gewoonte midden in de spits de deur uit,
want op de middelbare school begonnen de lessen ook
vroeg.
Dus staat er in Zwolle een gratis ontbijtje klaar voor
vroege vogels die voor achten de trein nemen, en sparen
Nijmeegse studenten voor muziek of kleding als ze tijdens

BETER BENUT TEN
De vier partijen die het leenstelselakkoord
sloten, hebben destijds beloofd dat de ovstudentenkaart blijft bestaan én dat alle mbostudenten er een krijgen, ook de minderjarigen.
Om toch te bezuinigen op het reisproduct
werd een ‘taskforce Beter Benutten’ opgericht.
Studenten, scholieren, onderwijsinstellingen, ovbedrijven en overheden moesten samen op zoek
naar manieren om efficiënter gebruik te maken
van het openbaar vervoer.
Het advies van de taskforce werd eind december gepubliceerd. Met maatregelen als reizen buiten de spits, meer digitalisering in het
onderwijs en kortere treinritjes zou het ministerie volgens de taskforce zo’n 200 miljoen euro
kunnen besparen.

daluren in de trein stappen. Groningen en Nijmegen
experimenteren met e-bikes voor studenten die buiten de
stad wonen. ↙

Wouter Steijger (20)
Pedagogiek (HvA)
Komt uit Pijnacker
weer eens niet rijdt – zoals vandaag en
gisteren. Eigenlijk kan ik ook bijna nooit
zitten. Ik zou het dus heel fijn vinden als
de collegetijden aangepast zouden worden.’

‘En dan bedoel ik dus later beginnen,
hè. Als ik nóg vroeger op moet staan
dan nu, weet ik niet in welke staat ik in
de klas zit. En ik denk dan ook niet dat
er veel mensen komen. Dat lijkt me dus
niet zo’n goed plan.’

‘Ik zou het ook fijn vinden als er geld
vrij zou komen. Misschien kunnen ze
dat in aangepast onderwijs steken, in de
rugzakjes die nu aan het verdwijnen zijn.
Als je het geldt daarin investeert, krijg
je ook veel resultaten in de vorm van
beter opgeleide kinderen. Ze zouden het
trouwens ook kunnen investeren in een
betere begeleiding van de middelbare
school naar het hoger onderwijs, of van
het mbo naar het hbo.’

Wetenschappelijk bewezen

Niet op peil

‘Ik zou het liefst rond elf uur beginnen.
Volgens mij is het ook wetenschappelijk
bewezen dat we ons dan het beste kunnen
concentreren. En dan reis ik zelf net na
de spits.’

‘Hoewel het ook wel fijn zou zijn als het
in ons onderwijs wordt gestoken. Ik vind
de kwaliteit van het onderwijs echt niet op
peil, er wordt lang niet voldoende gedaan
aan de basisvakken met taal en rekenen.’

Nóg vroeger

Randstadrail
‘Ik moet eerst met de Randstadrail en
daarna nog met de NS. Ik ben ’s ochtends
ruim anderhalf uur onderweg, en daar
komt nog eens een halfuur bij als de trein
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THOMAS
VAN A ALTEN
Ruby
E

en studente, net begonnen aan een master redacteur/editor aan de
UvA, is aan het begin van dit jaar plotseling overleden. Haar naam
is Ruby Wolthuis. Het nieuws greep me nog meer aan nadat ik haar
digitale spoor volgde: ze schreef voor recensieweb.nl, poseerde in schaduwrijke foto’s met haar kat voor de lens, of in de trein met een boek
op schoot. Een vitale twintiger zoals je ze om je heen hoort te zien. Ze
begon haar studieloopbaan aan de Radboud Universiteit in Nijmegen,
waar haar sociale leven vermoedelijk nog voor een deel verankerd ligt.
Ik zoek verder en kom tot de ontdekking dat ze in Oud West woonde,
een buurt waar ik ook vaak ben. Heb ik haar misschien eens gezien op
een van de talloze literaire evenementen en avondjes die de stad rijk is?
Heb ik haar koffie zien drinken of zien lachen op een terras?
Of zag ik haar misschien ooit
aan de overkant van de straat
met haar vader of moeder
toen ze nog een kind was, en
ik met mijn walkman op in de
bus naar het campusterrein in
Nijmegen Dukenburg zat?
Ik lees in een van haar biografieën: ‘Haar interesse gaat
voornamelijk uit naar moderne
Nederlandstalige literatuur,
waarbinnen Willem Frederik Hermans en Oek de Jong op dit moment
favoriet zijn. Maar dit zal waarschijnlijk nog veranderen of uitbreiden
met het groeien van haar bibliotheek.’ Oek de Jong, hij was vorig jaar
nog op de Dag van het Literatuuronderwijs in Rotterdam. Zou ze erbij
geweest zijn?
Misschien wil ik dat, om een meisje in de bloei van haar leven bij ons te
houden, haar permanent een rol te geven in het grote geheel.
Dit is het meest onverteerbare van alles: iemands dochter is onverwachts overleden. Ik voel plaatsvervangend gemis. ↙

Zou ze erbij
geweest zijn?

Folia 16_1603_1.indd 31

18-01-16 18:16

32

FOLIA 16

Fotoreportage Amfi

Vier modellen in afwachting van het betreden van de catwalk.
Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen werden
zelfs designers geweerd uit de rij met modellen.
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KRUISTOCHT IN
SPIJKERBROEK
Het zwarte kruisje op de vloer geeft
aan wanneer de modellen enkele
seconden mogen stilstaan om hun
beste pose aan te nemen.

Tachtig verschillende looks
ontwerpen en presenteren
op de catwalk, dat was de
opdracht voor de lichting
tweedejaars Fashion &
Designstudenten van het
Amfi. Geen milde taak voor
de couturiers in de dop. Ze
moesten alles rondom de
modeshow – van het scouten
van de modellen tot het
bemachtigen van een stereoset voor de dj – zelf regelen.
Hoe ging dat achter de
schermen? Folia keek mee
tijdens de generale.
tekst Daan van Acht
foto’s Bram Belloni
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Een deel van de collectie
stond in het teken van denim.
Hiervoor gingen de studenten
een samenwerking met het
Amsterdamse Blue Lab aan.
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Niets mis met een beetje lol trappen, luttele minuten voor aanvang van
de show. Onder de modellen heerste een ontspannen sfeer.

Wie weinig budget
heeft, moet
slim zijn. Via een
oud-Amfi-student
werd de vrijwillige hulp van de
leerlingvisagisten
van Art of Colors
ingeschakeld.

Een model krijgt snel een nieuwe outfit aangetrokken.
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Alle modellen – mannen en vrouwen – droegen robuuste

Enkelen hadden de eer om twee keer over de catwalk te

witte sneakers onder hun outfit.

schrijden.
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Niets dan perfectie: een van de designers
doet nog snel een laatste aanpassing aan
haar outfit voordat deze op de runway
wordt getoond.
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Ter gelegenheid werd in samenwerking
met debat- en activiteitencentrum Floor
de centrale hal van het Kohnstammhuis
omgetoverd tot een meterslang parcours,
inclusief trapafdaling en bochten.
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De Amfi-studenten verzorgden twee
shows: een om 16.00 uur voor docenten
en medestudenten, en een om 19.00
uur voor het grote publiek – dat gratis
binnen mocht lopen.

STAGE
Laura Plug
(21)

Studie Media, Informatie &
Communicatie (HvA)
Stage Weekblad Vriendin
Verdiensten 265 euro per maand
Sterren *****

Vreugde en opluchting alom, nadat de tweedejaars de
stressvolle operatie hebben overleefd en de show tot een
goed einde brengen.
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De doelgroep van Vriendin bestaat
vooral uit werkende vrouwen met
gezinnen, dus het was wel even wennen
om voor hen te schrijven. Schrijven voor
een bepaalde doelgroep is dan ook het
voornaamste wat ik hier heb geleerd. Ik
schrijf vooral voor ‘Memo’, een rubriek
van een paar pagina’s over psyche,
beauty, geld, wonen, culinair of mode.
Ik maak shoppings – pagina’s met leuke
producten, bijvoorbeeld agenda’s voor
2016 – en soms iets langere artikelen,
zoals tips voor een workout. De shoppings vind ik minder leuk, dat is alleen
webshops scrollen en beelden opvragen.
Langere teksten zijn meer mijn ding, die
mag ik gelukkig steeds vaker schrijven.
Ik schrijf sinds een paar weken ook voor
de website en laatst mocht ik helpen
met een grotere woonproductie.
Soms mag ik ook naar een persevenement. Ik vind het nog wel spannend
om daar dan Vriendin te vertegenwoordigen, de eerste keer ging ik meteen
alleen en zat ik met allemaal bekende
bloggers aan tafel. Ik moest ook wennen aan de telefoon opnemen, de tekst
die je moet zeggen is zo lang!
Ik vind het heel leuk dat ik zo goed word
opgenomen in het team, dat is best
bijzonder voor een stagiair. Maar het
leukste van mijn stage vind ik toch dat
je het eindresultaat zo goed ziet. Als ik
op woensdag het blad op mijn bureau
krijg en mijn artikel daarin zie staan,
ben ik megatrots. ↙ Maaike Kooijman
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Bij de les
Hoorcollege Wetenschapsfilosofie
voor antropologen
door dr. P.T. van Rooden
13 januari, 11.00 uur,
Roeterseilandcomplex (UvA)
Aanwezigen: 42
Van wie jongens: 7
Laatkomers: 5
Duitse termen: 4
tekst en foto’s Maaike Kooijman

‘K

unnen jullie het achterin horen?’
vraagt de docent. Hij plukt wat
aan zijn niet-werkende microfoontje.
‘Anders is er hier ook nog genoeg plek,
hoor,’ roept een meisje voorin. Iemand
in het midden reageert: ‘Maar jullie
bijten.’ Er klinkt gelach, maar er verhuizen toch wat mensen naar voren.
Na deze lessenreeks, die bestaat uit twee hoorcolleges en twee
werkgroepen per week, moeten de
studenten ongeveer weten waar

FOLIA 16

wetenschap goed voor is. Het college
van vandaag gaat over het essay
Wissenschaft als Beruf van Max
Weber, een van de grondleggers
van de sociologie. ‘Er is geen enkele
wetenschapper die een grotere indruk
gemaakt heeft op mij dan Weber,’
bekent de docent. ‘Toen ik tijdens
mijn eigen studie per ongeluk op zijn
werk stootte, werd alles meteen verhelderd. Ik begréép religie ineens – of
ik had in ieder geval dat idee.’
Maar voor Van Rooden vol passie
over de theorieën van Weber kan praten, moet hij nog het verschil tussen
natuurwetenschappen en geesteswetenschappen uitleggen. Hij neemt
een voorbeeldvraag – hoe kunnen
we de stalinistische terreur verklaren? – en legt uit dat de geesteswetenschappen de vier oorzaken van
Aristoteles hanteren om dingen te
verklaren, terwijl natuurwetenschappen er slechts één gebruiken.
De studenten zijn al die tijd stil. Er
klinkt enkel wat gelach als de docent
een veelbetekenend voorbeeld geeft

Aäron Spapens

22, bachelor culturele
antropologie
‘Ik vind de manier van lesgeven
fijn, die spoort aan om academisch te denken. Ik vind de stof
zelf niet zo moeilijk, maar door
de colleges komt er toch wat
verdieping in. Hij legt uit wat de
interpretatie ongeveer moet zijn
en laat je dan zelf nadenken. Zo
word je uitgedaagd, zonder dat
je er zelf al te veel voor hoeft te
doen.’
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van iets waarover je je schuldig kunt
voelen. Hij kijkt in de camera die
het college opneemt voor afwezige
studenten. ‘Of je had eigenlijk bij het
college wetenschapsfilosofie moeten
zijn… Ja, dat zeg ik tegen de camera.’
Van Rooden doorspekt zijn verhaal
met een heleboel voorbeelden en
draagt zelfs een stukje voor uit het
boek, waarbij hij zijn jas omslaat als
cape wanneer daarover wordt gesproken. De moraal van het verhaal:
wetenschap is vandaag de dag een
beroep, geen roeping meer. Dat komt
onder meer door bureaucratie en het
feit dat steeds specifiekere dingen
worden onderzocht. Daardoor kunnen wetenschappers elkaar ook niet
goed meer beoordelen. ‘En als falsificatie niet meer zo belangrijk is in de
wetenschap, wat dan?’ Daar gaan ze
het maandag over hebben, zegt de
docent. ‘Ja, dat is een cliffhanger.’↙

Rutger van Oorschot
Rika Koning

20, bachelor culturele
antropologie
‘Dit vak zet je aan het denken.
Zoals de docent het vertelt is het
net een geschiedenisverhaal. Ik
houd niet erg van geschiedenis,
maar zo wordt het wel leuk om
naar te luisteren. Bij andere colleges pak ik weleens mijn mobiel.
Hier niet. Als je even niet oplet,
volg je het niet meer.’

25, bachelor culturele
antropologie
‘Behalve dat ik deze colleges
amuserend vind omdat Van
Rooden zo goed kan vertellen,
zijn ze ook heel verhelderend. Hij
pakt een moeilijk onderwerp en
loodst je er dan van het begin
tot het einde doorheen, met tussendoor steeds kleine samenvattingen. Je moet goed opletten
maar als je dat doet, kun je het
goed volgen.’
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Donderdag 21/01

10.00 uur: Jörn Mahlstedt - Natuurkunde
Search for Excited Leptons with the ATLAS Detector (Agn.kapel)
12.00 uur: Fares Alnajar – Informatica
Automatic Age and Gaze Estimation (Agnietenkapel)
13.45 uur: Nadine Ketel - Economie
Empirical Studies in Labor and Education Economics (Aula)
14.00 uur: Wouter Vansteelant – Biologie
From Thermal to Flyway: How Weather Shapes the
Soaring Migration of European Honey Buzzards Pernis Apivorus
at Multiple Scales (Agnietenkapel)

Vrijdag 22/01

10.00 uur: Noortje Rossen – Geneeskunde
The Microbiome and its Therapeutic Potential in Inflammatory
Bowel Diseases (Agnietenkapel)
11.00 uur: Carina Jacobi – Communicatiewetenschap
The Quality of Political News in a Changing Media Environment (Aula)
12.00 uur: Caroline van den Bosch – Geneeskunde
Development of Quality Indicators for Appropriate Antibiotic
Use in Daily Hospital Practice (Agnietenkapel)
13.00 uur: Mattheus Wielenga – Geneeskunde
Between Cancer and Therapy. Studies of the Colon (Aula)
14.00 uur: Justine Aaronson - Neuropsychologie
Sleep Apnea in Stroke (Agnietenkapel)
16.00 uur: Julia van Weert – Communicatiewetenschap
Communiceren met zorg (Aula)

Dinsdag 26/01

10.00 uur: Marie van de Haar – Natuurkunde
Coaxial Plasmonic Metamaterials for Visible Light (Agn.kapel)
12.00 uur: Jeannette Knol – Organisatiekunde
Besturen, dynamiek en prestaties in een ziekenhuisorganisatie
(Agn.kapel)
14.00 uur: Ariane Wagener – Geneeskunde
Biomarker Discovery for Asthma Phenotyping from Gene
Expression to the Clinic (Agnietenkapel)

Woensdag 27/01

10.00 uur: Zhongyu Lou - Informatica
Structural Image and Video Understanding in Computer Vision
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Jordy Kiewiet – Geneeskunde
Diagnosis in Acute Abdominal Pain and Ongoing Abdominal
Sepsis (Agnietenkapel)
13.00 uur: Selwin Audhoe – Geneeskunde
Promoting Work Participation of Non-Permanent Workers with
Psychological Problems (Aula)
14.00 uur: Marijn Hoijtink – Politicologie
Securing the European ‘Homeland’ (Agnietenkapel)

Wouter
Vansteelant
Donderdag 21 januari, 14.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Vier jaar lang heb ik gekeken hoe wespendieven, een vogelsoort, hun trek tussen Europa en Azië
ondernemen. Het is moeilijk om zonder jargon uit te leggen, maar het komt erop neer dat de vogels gebruik maken
van dominante windpatronen tussen de twee continenten
om hun reis te vergemakkelijken. We wisten al dat wespendieven de Middellandse Zee massaal ontwijken, maar ze
blijken ook strategische omwegen te kiezen waarlangs ze
meeliften op de wind. Mijn onderzoek heeft geen directe

‘Het was leuk om in het veld te staan’
invloed op toegepaste kennis, maar het is wel boeiend dat
we dit te weten zijn gekomen. De logische vervolgvraag is
nu: hoe doen ze dit precies?’

Leuk ‘Het was leuk om in het veld te staan en de vogels

te pakken te krijgen om ze een gps-systeem te kunnen
omdoen. Anderzijds heb ik ook geavanceerde computertechnologieën leren gebruiken om de trek van de vogels te
vergelijken met de windstromen; op dat gebied loopt de
ecologie normaal gesproken nog wat achter.’

Moeilijk

‘Het lastigst was vakkundig timemanagement.
Ik moest mezelf dwingen niet verloren te raken in zijsporen.
Lezingen geven is bijvoorbeeld interessant, maar ik moest
ook gewoon schrijven en veldwerk doen.’ ↙ Fabienne Meijer

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek
beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was
ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting brengt
haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht ter bezinning op de
gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van
vrijheid, gelijke rechten en democratie.

Het Museum van het Anne Frank Huis zoekt
per direct enthousiaste:

GEZOCHT: receptionist(e)
voor Studio Korte Leidse
Leeftijd: +/- 18 jaar

Inval publieksmedewerkers m/v

Drie dagdelen per week,
flexibel, minimum loon,
tijd voor studie tijdens werk!

Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
Kijk dan voor meer informatie op:
www.annefrank.org/vacatures

Contact opnemen via:
info@studiokorteleidse.nl
met CV.

Vrouwenstudies
Vaginale Hygiëne Studie

Wij willen graag
onderzoeken of
het gebruik van
vaginale douches
wel of niet goed is.

Voor deze studie zijn we op zoek naar vrouwen tussen de 18 en 36 jaar oud.
De studie duurt 3 maanden. Tijdens de eerste en derde maand zul je om de dag een
vaginaal zelfswabje afnemen en tijdens de tweede maand vragen we je daarbij 3 maal
per week een vaginale douche te gebruiken. Aan het eind van de studie krijg je
100 euro ter compensatie.

Meer informatie of aanmelden?
Stuur een e-mail naar: Vrouwenstudies@ggd.amsterdam.nl
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Lunchen met...
Folia schuift aan bij de lunch op UvA en HvA. Deze week bij Laura Koelhuis (22),
die zich voorbereidt op een tentamen voor de lerarenopleiding Nederlands. In de
kantine van het Theo Thijssenhuis worstelt ze zich door een taai broodje kaas.

‘Ik dacht: ik doe
dit jaartje wel even.’
tekst Maaike Kooijman foto Daniël Rommens

Z

e heeft pas over een paar uur tentamen, maar neemt
nu nog even de laatste stof door. ‘Het is een hertentamen, dus ik hoop dat het goed komt. Ik heb me echt
kapot geleerd.’ Laura Koelhuis (22) zit in het eerste jaar van
de lerarenopleiding Nederlands aan de HvA, maar niet omdat
ze behoefte heeft om les te geven. ‘Ik ben dit gaan doen omdat
ik na een jaar wil doorstromen naar de UvA, daar wil ik graag
taalwetenschappen doen. Ik houd veel meer van theorie. Ik
dacht: “Ik doe dit jaartje wel even.” Maar ik heb het wel een
beetje onderschat.’
Haar passie voor taal heeft ze al jaren. ‘Op de middelbare
school was Nederlands mijn favoriete vak. Als ik wiskunde
had, kreeg ik het uur ervoor al zweethanden.’ Ze schreef ook
een tijd voor jongindekop.nl, maar inmiddels schrijft ze alleen
nog voor zichzelf. Gedichten, meestal.
Ondertussen neemt Laura een hap van haar broodje. Ze
kauwt. En kauwt. En kauwt. ‘Jeetje, wat een taai broodje. Er
zit ook geen boter op.’ Ze spoelt de hap weg met een grote slok
koffie en voegt eraan toe: ‘Weet ik ook weer dat ik hier geen
broodjes kaas meer moet kopen.’ Het broodje verdwijnt weer in
de bruine zak waar het in zat.
Niet iedereen in haar omgeving stond achter haar studiekeuze, vertelt ze. ‘Mensen houden niet van taal, dus ze begrijpen het niet. Ik heb in Steenwijk gewoond, daar praten ze plat
boers. Ongeveer zo,’ zegt ze, waarna ze een vrij onverstaanbaar
zinnetje ten gehore brengt. ‘Al die taalfouten die mensen daar
maken…’ Ze huivert. Wat dat betreft voelt ze zich wel op haar
plek in de klas: ‘Als je een taalfout maakt in onze groepsapp,
word je finaal afgebrand.’
Haar taalliefde uit zich ook in een zwak voor notitieboekjes. ‘Als ik een rek nieuwe boekjes zie in de AKO voel ik me
net een kind in een snoepwinkel. Maar meestal koop ik er
geen, want ik weet dat ik er thuis nog een stuk of tien heb
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Laura Koelhuis met haar laatste broodje kaas in het Theo Thijssenhuis.

liggen waarvan slechts één bladzijde is volgeschreven.’ In het
enige boekje dat ze wél gebruikt, staan allemaal wachtwoorden.
‘Anders vergeet ik die echt, want ik ben heel chaotisch. Ik ben
ooit in twee weken zes DigiD-wachtwoorden kwijtgeraakt.’
Haar gezicht klaart op. ‘Dit ga je echt heel grappig vinden,’
lacht ze terwijl ze in haar tas rommelt. ‘Als je je ov-kaart kwijtraakt, kun je je reisrecht toch tijdelijk op een onpersoonlijke
kaart zetten? Nou, dat is mij dus iets te vaak gebeurd.’ Ze haalt
vier blauwe kaartjes uit haar portemonnee. ‘Maar nu heb ik
hem altijd … Even wachten, hoor. Misschien ben ik hem wel
weer kwijt.’
Ze vindt haar ov-kaart en probeert dan toch nog een hap
te nemen. Ze kauwt heel lang en zegt spijtig: ‘Deze eet ik niet
meer op. Ik stond nog naar de pizza’s te kijken. Maar ik vond
het zonde om die te nemen, want ik heb net twee dagen gesport.
Niet als goed voornemen hoor, daar doe ik niet aan.’ ↙
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International

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

ONLY
DUTCH
PEOPLE
ALLOWED
text Fabienne Meijer
photo Martin Abegglen, flickr(cc)

It’s one thing to be an international student, another thing entirely
to be an international student looking for a place to live in
Amsterdam. Whereas the Dutch might be open to interacting with
international students during class, they don’t seem as willing
to share a flat with them.
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‘O

nly Dutch / No Foreigners!’, the notice is not an
uncommon sight when one takes a look at a few
of the Facebook groups that offer rooms and flats
for rent in Amsterdam. The prices are already ridiculous: 800
euros for 10 square meters is apparently a price a landlord
can ask and keep a straight face nowadays. But if you’re an
international, even money
won’t help you. If you don’t
speak Dutch, you stand no
chance whatsoever.
‘It makes you wonder
about the friendly
Dutch people you meet
on the streets every day,’ says Emilia Griffin, a 27-yearold International Development Studies masters student at
the UvA. She’s lived in Amsterdam for a while now, and
is currently trying to find a new room. ‘Everyone I meet
speaks English, quite well actually, and yet they’re still not
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comfortable living with someone who doesn’t speak Dutch.’
The attitude surprises her. ‘Should I be rethinking my opinion
of Dutch people as open minded, outgoing people?’
The big question is why there is such an unwillingness
to accept foreigners as roommates. In other cities, such as
Berlin, there are many houses where people from all different
backgrounds happily live
together. In Amsterdam
however, it’s a different
story. ‘I have a few Dutch
friends,’ says Griffin, ‘but
I mostly hang with the
international crowd. Some
of my classmates have been taking Dutch language courses to
actively get more involved with the Dutch, and even they find
it hard to get a room.’
This segregation might be a cultural thing, suggests
Griffin. She has lived in cities all over Europe, including

‘Should I be rethinking my
opinion of Dutch people?’
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London, which is famous for its difficult housing market.
‘Even there it was easier to find a room,’ she says.

No offence
It’s rather curious. Amsterdam is trying to market itself as a
European capital, yet its residents remain focused on living
with their own kind. Might this be out of habit, or just for the
sake of being comfortable? The reasons are mostly unknown,
because of course almost everyone who puts up a ‘Only Dutch’
post on Facebook doesn’t respond to questions about their
motives. One, however, has. Stella Kinga recently posted an
ad looking for roommates. Her requests: female, working, and
Dutch. Both she and the owner of the flat preferred Dutch
girls, she explains. ‘It’s easier to communicate in Dutch, and
living together is very personal. You need the right click.’
Sure, the language barrier might be a deal breaker. When
you’ve just gotten out of bed, say, you might not want to have
to converse in a language other than your own. But then again,
you could say that internationals face this problem every day.
And anyway, is it even legal to dismiss a candidate based on
nationality?
The law is somewhat
blurry here. The College
voor de Rechten van de
Mens [Dutch Board for
Human Rights] argues that
when a housing corporation
such as The Key or DUWO
expresses a preference in
nationality, it’s an offence, but when a private party decides
to accept only Dutch people, it isn’t. ‘As a private person, you
simply have more rights,’ says spokesperson Barbara Bos.
‘Living together with someone is quite different from simply
renting out a room without having to share a kitchen and
bathroom with them. Therefore, a roommate is allowed to have
preferences regarding new roommates, even when it comes to
gender or nationality.’

administration fee of 300 euros. I don’t know where that
money is going, but I do know that it’s expensive.’
Are student houses for internationals really more expensive
than homes for Dutch students? Sometimes it sure seems that
way, recognises Xandra Hoek, president of the Asva student
union. ‘For international students, the need is of course
twice as high,’ she says. ‘They can’t live with their parents
for instance. We have had desperate students who ultimately
decided to stay in a hotel for some time, or even go back home.’
According to Hoek, international students mostly pay higher
deposits because they present a higher risk to landlords.
Understandable, but foreign students aren’t necessarily made
of money. ‘The corporations that target international students
usually ask much more rent than for regular housing. We
believe that’s unfair. Every student, international or Dutch,
deserves an equal chance of renting a reasonably priced room.’

Mindset
As International Student Advisor at the UvA, Ruby Sanders
argues that the accommodation provided by the UvA might be
a little more expensive, but for a good reason. ‘All the rooms
are completely furnished
and we have social and
technical staff available to
help the students.’ The 300
euro fee is used to bridge
the gap between July and
September, when there
are often no internationals
to occupy the rooms. The UvA houses about 2800 students
each year, mainly for short stay periods such as one or two
semesters. ‘We understand that not every foreign student is
rich, so we focus on keeping our rooms affordable,’ she says.
‘Of course, when a student decides to find housing on their
own, there is not much we can do.’
Meanwhile, Emilia Griffin has targeted her search
practices differently. ‘I would still be more than happy to live
with Dutch people, but it’s a two way street.’ In the end, she
believes, it’s all about the right mindset. ‘When you live with
people who are accustomed to sharing flats with foreigners, the
threshold is much lower to accept a foreign tenant.’ High time
for the two groups to start mingling properly. It might even
result in a sweet new place in Amsterdam! ↙

Requests: female, working,
and Dutch

More expensive
There are, of course, other ways to find accommodation
besides Facebook adverts. For instance, the UvA offers housing
for internationals, but a room is not guaranteed and might
sometimes be even more expensive than the ones that are
for rent online. ‘I had an option on a room via the UvA, but
I didn’t do it,’ explains international masters student Emilia
Griffin. ‘The price was just too high. 500 euros for a deposit,
which I’m happy to pay but which is a lot of money, plus an
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Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
FULVIA FRAIZZOLI

(18, Economics & Business,
UvA)
From: Italy
Favourite haunt ‘Once I was in the elevator of a university building and thought I’d go see
what was on the 10th floor. I was enchanted by the view: from up high you
can see how the canals dominate the city. They look amazing, rain or shine.’

Space to think ‘I’ve found my perfect spot is on the stairs in front of Central Station, next
to the docks. At sunset, when the sky is red, you can’t find a more inspiring
place.’

Great outdoors ‘The Vondelpark. It’s just beautiful!’
Late nights ‘That’s a tough one but I think I have
to choose the student house of a
friend of mine where I’ve been to some
of the best parties I’ve had in Amsterdam. Who and where? Sorry, it’s a
secret!’

‘I fell in love
the first time
I passed by’

Best bite ‘I can’t remember its name, but there’s an amazing bakery on the street
that run between the Spui tram stop and the UvA law faculty. I fell in love
the first time I passed by.’

Guilty pleasure ‘I’m a foodie and like to try new food so any bakery I pass, food market,
cheese shop… You get the picture.’

Crazy Dutch ‘I think that some Dutch men confuse clubs for bath time, just that instead
of splashing around with water, they do it with beer. No seriously, why would
you waste so much beer and then just throw your glass on the floor? Do you
really want me to slip or step on your glass and then fall into your arms?’
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Op de tong

ZATTE
Amsterdam mag
trots zijn op zijn eigen
Brouwerij ’t IJ aan het
Zeeburgerpad, waar in
1985 het eerste bier uit de tank vloeide:
de Zatte. Een biologische triple, dus
een zwaarder blond bier, met een lichtzoete smaak en volgens de brouwerij
‘een droge afdronk’. Dat vraagt dus om
’n tweede.

ROTISSERIE
Rotisserie is de ultieme
roostermethode voor
kip-aan-het-spit. De kip
(het varken, het schaap)
wordt doorboord en rondtollend aan alle
kanten gaar geroosterd, waarbij hij zijn
vocht behoudt en lekker sappig blijft. In de
middeleeuwen werden er jongens ingehuurd
om het spit urenlang rond te draaien boven
een vuur, tegenwoordig hoeft de kok alleen
de stekker in het stopcontact te stoppen.

MAC’N CHEESE
In kleverige cheddarkaassaus gedrenkte
macaroni, daarmee
troosten massa’s
Amerikanen zichzelf ’s avonds op de
bank voor liefdesverdriet, troubles op hun
werk of onrecht dat hun is aangedaan.
Het troostvoer bij uitstek is in Amerika
populair sinds president Thomas Jefferson
het in 1802 serveerde tijdens een staatsbanket. Op 14 juli is het zelfs National
Macaroni and Cheese Day.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam.

Rotisserie
Beukenplein 17
Amsterdam-Oost is hip. Vroeger was het een probleemwijk, maar nu
barst het er van de nieuwe, hippe horeca. Zoals aan het Beukenplein,
waar onlangs een tweede vestiging van Rotisserie Amsterdam opende.

D

e Rotisserie noemt zich een ‘Brooklynese bar’, gespecialiseerd in burgers
en – de naam zegt het al – kip uit de rotisserie. De sfeer is inderdaad die
van een soort underground-bar: er klinkt hiphop, de biertaps hebben een prominente plek en de bediening ligt in handen van stoere mannen met petten
en tattoos.
De kaart sluit hier goed op aan, want naast de Zatte van Brouwerij ’t IJ
en zes soorten gin-tonic is er nog een reeks aan andere speciale bieren en
dranken te bestellen.
Terwijl we beginnen met een Zatte en een Maneblusser licht een van de
stoere, aardige mannen ons in over het concept: naast de burgers (ook een
vega-variant!) en kip zijn er verschillende sides te bestellen en buiten de vaste
kaart om is er ook nog een burger van de week. Die nemen we, een burger
van rundvlees met pulled chicken erop, pittige mayo en jalapeños (€ 11,-).
De flinke burger stelt niet teleur. Hoewel de onderkant van het broodje wat
zompig is, is het vlees heerlijk en past de pittige saus er goed bij. Ook de
huisgemaakte friet (€ 3,50) is goed; geen slappe patatten maar knapperige,
goudbruine frieten. De tweede side, de mac’n cheese (€ 3,50), valt wat tegen,
maar dat wordt gelukkig ruimschoots goed gemaakt door het hoogtepunt
van de avond, de halve kip (€ 8,50). Het vel is krokant, het vlees smaakvol en
de optionele barbecuesaus goed. De Rotisserie doet zijn naam gelukkig eer
aan. Het is er nieuw, hip én lekker.

tekst Elske rotteveel

Folia 16_1603_1.indd 46

18-01-16 18:16

Wat doe je nu?

47

20 JANUARI 2016

Werkzoekend
barkeeper

‘H

et onderwerp van
mijn masterscriptie,
fraudebestrijding binnen de
EU, heb ik bewust gekozen,
juist ook met het oog op de
arbeidsmarkt. Er was in die
tijd veel te doen over het geld
dat naar de EU ging en over
subsidiefraude. Met zo’n onderwerp kom ik vast wel aan de bak,
dacht ik toen, relevanter kon haast
niet. Maar dat viel reuze tegen. Ik ben
nog altijd op zoek naar een baan.
Ik had al een hbo-opleiding
bedrijfskundige informatica, maar ik
wilde doorstuderen en de juridische
kant van het internet werd in die tijd
steeds belangrijker. Ik ging dus voor
rechten, maar uiteindelijk heb ik
nooit iets met IT-recht gedaan. Andere vakken vond ik veel leuker. Met
name het strafrecht trok me aan,
omdat iedereen ermee te maken kan
krijgen. Je hoeft tijdens het autorijden maar even niet op te letten en je
kunt al een dodelijk ongeluk veroorzaken, dat kan iedereen overkomen.
Het allerliefst zou ik rechter
worden. Ik zou er ook goed in zijn,
denk ik, want ik kan situaties goed
objectief beoordelen. Niet dat ik een
gevoelloos mens ben hoor, ik heb
heus wel empathie. Maar ik maak
dingen niet meteen persoonlijk.
Het grote nadeel is dat ik geen
stage-ervaring heb. Mijn bachelor
biedt daartoe geen ruimte en tijdens
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‘Het liefst
zou ik rechter
worden’
Naam Roberto Bruinhard
Leeftijd 29
Studie Publiekrecht (UvA)
Afgestudeerd september
2015
Werkt in een café
Zoekt een baan in zijn
vakgebied
Salaris 500 euro

mijn master zat ik in het
bestuur van een studentenvereniging. Achteraf gezien
was dat slecht gepland. Als je
strafrecht doet, kun je maar bij
drie soorten instellingen terecht:
het Openbaar Ministerie, de rechtbank of een advocatenkantoor. De
eerste twee zijn overheidsinstanties
en die verlenen alleen stageplekken
aan mensen die nog studeren. Mij
rest alleen nog de advocatuur en dat
blijkt dus vrij moeilijk.
Sinds september ben ik aan het
solliciteren, ik ben nog niet één keer
uitgenodigd voor een gesprek. De
juridische wereld is een netwerkwereldje. Je moet mensen kennen, naar
borrels gaan, dat soort dingen. En
netwerken is nou nét waar ik niet
goed in ben. Er is momenteel ook
niet veel werk. Slechts een van mijn
studiegenoten heeft inmiddels een
baan op een advocatenkantoor.
Ik geef mezelf nog twee maanden
de tijd. Als ik dan nog altijd niets heb,
ga ik weer de IT in, daar liggen de
banen voor het oprapen. Dan zoek
ik daarnaast gewoon door, want ik
heb de hoop nog niet opgegeven. Ik
denk nog steeds dat ik rechter kan
worden.’ ↙ Steffi Weber
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KICK-OFF EVENT
28 JAN / 17.30 / KOHNSTAMMHUIS

MUSIC
& FOOD
DRINKS
CONNE
CT
PARTIC
IPATE

Create a smart, sustainable and social inclusive future
for European cities.
Architecture
Self-sufficient systems
Entrepreneurship
Fashion and lifestyle
Citizen empowerment

CREATING TOMORROW
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Register at hva.nl/getintofabcity
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