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STUDENTEN

>raad

Intertain Homelab geopend

Ons dagelijks apparaat

In een gloednieuw lab onderzoekt de afdeling Computer
Sciences hoe mensen reageren op machines en andersom.
Hightech ﬂitsen uit het Intertain Homelab.
TEKST: DIRK DE HOOG FOTO’S : M&C-VU/RIECHELLE VAN DER VALK

‘Leer
studenten
studeren’
Op de universiteit moet je studeren in plaats van leren. Dat vindt
Lizeth Sloot, vicevoorzitter van de
universitaire studentenraad.
Volgens jou bestaat er een kloof tussen
school en universiteit? “Op de universiteit
word je geacht zelfstandig te studeren. Dus
echt een boek lezen, liefst ook nog een paar
artikelen over dat boek om verdieping te
krijgen, en kritisch te reﬂecteren op de stof.
Ik heb de indruk dat de praktijk vaak anders
is. Op colleges worden readers met samenvattingen uitgedeeld en de docent repeteert
de vragen voor het tentamen. Opleidingen
lijken mee te gaan in die schoolse leermentaliteit en enthousiaste docenten zijn hier de
dupe van.”
Als ze dat niet doen, stappen studenten
naar de examencommissie met de klacht
dat ze een vraag kregen op het tentamen
die niet op het college is behandeld. “Ja,
die verhalen ken ik ook, maar dat wil nog
niet zeggen dat je daar in mee moet gaan. Ik
bepleit om van het begin af aan te benadrukken dat je hier bent om zelfstandig te studeren. Zeg maar dat je studenten moeten leren
studeren. Als je dat meteen in het eerste
jaar doet, krijgen studenten daar ook lol in,
denk ik. Het daagt studenten uit om iets te
ondernemen.”
Daar was het studiehuis toch voor
bedoeld? “Op papier ja. Ik kreeg gewoon
klassikaal onderwijs en de leraar vertelde
wanneer welk hoofdstuk werd behandeld.
Niks zelfstandig werken. Bovendien kun je
een vwo-diploma halen zonder veel zelf te
hoeven doen. Je kunt gemakkelijk meeliften
met allerlei groepsopdrachten en je mag
onvoldoende cijfers voor je examen compenseren.”
Wat wil je gaan doen? “Ik wil dat dit
onderwerp aandacht krijgt in het nieuwe
instellingsplan. Dan moeten we gaan nadenken hoe je academische vorming handen en
voeten geeft. Bijvoorbeeld door differentiatie
in onderwijsvormen.” (DdH)
Reageren? Mail naar redactie@advalvas.vu.nl.

>Post
Reageren op artikelen in Ad Valvas of uw mening geven over
actuele zaken? Uw bijdragen (max. 300 woorden) zijn welkom
op: redactie@advalvas.vu.nl. De redactie behoudt zich het
recht voor uw brief in te korten.

Schoonmakers (1)
Ik ben niet elke dag om acht uur op de VU,
maar gisterochtend om acht uur trof ik bij binnenkomst eenzelfde tafereel als kort geleden
ook al een keer. Een grote groep schoonmakers
in de hal en een vakbondsman die hen moed
insprak om vol te houden. Waarom laat de VU
de vakbeweging niet weten bereid te zijn om

KWISPELKNUFFEL Rosa is de mascotte van het homelab. De zeehond zit vol sensoren en

SMARTPHONE-KOGELS Mobiele telefoons kunnen steeds meer. Je kunt ze bijvoorbeeld

SUPERREKENEN Door gewone computers en laptops via internet te verbinden, ontstaan

DUIZENDTAFEL Op de multitouch table kun je muziek maken. De studenten Peter Peerdeman en

motortjes. Daardoor kan Rosa bewegen, kwispelen, met de ogen knipperen en geluidjes maken.
Ze reageert op aaien, haar naam roepen en op slaan. Ze reageert - zeg maar - emotioneel op haar
omgeving. Deze interactieve, hightech knuffel is geliefd bij demente bejaarden. Die voelen zich blij als
ze een uurtje met Rosa mogen spelen.

via internet verbinden met een laptop. Roelof Kemp demonstreerde zo de game Photoshoot. Elke
smartphone heeft zes virtuele kogels. De computer registreert of de schoten raak zijn. Dit is natuurlijk
een spelletje, maar het gaat om de ontwikkeling van software die allerlei extra toepassingen van
smartphones mogelijk maken.

De VU moet nog internationaler worden
Kees Kouwenaar leest het rapportVeerman als een aansporing voor
de VU om zich sterker te proﬁleren
als een internationaal betrokken
universiteit.
Op 13 april verscheen het rapport van de commissie-Veerman over een ‘toekomstbestendig’
Nederlands hoger onderwijs. De commissie
vindt dat het stelsel in Nederland onvoldoende
ruimte geeft voor diversiteit en voor verschillen tussen universiteiten in hun missie. De
internationale rankings, maar evenzeer het
Nederlandse ﬁnancieringssysteem, dwingen de
Nederlandse universiteiten om het onderzoek
tot alleen zaligmakende maatstaf te maken.
Citaat: ‘Die focus op toponderzoek van de Nederlandse universiteiten is heel goed, maar (....) universiteiten (...) hebben de maatschappij veel meer te
bieden dan alleen onderzoek. De commissie vindt dat
er meer waardering moet komen voor instellingen
die een andere missie kiezen. Er zijn meer gebieden
waarop hoger onderwijsinstellingen kunnen excelleren.’

In onze genen
Als er in Nederland één universiteit is, waar de
medewerkers en studenten snappen dat we de

alle schoonmakers die vóór de schoonmaakstaking op de VU te werk waren gesteld zèlf in
dienst te nemen tegen een fatsoenlijk loon?
Waarom stelt de VU niet iemand aan die het
werven en personeelsbeleid voor schoonmakers
gaat verzorgen? Waarom maakt de VU zich
afhankelijk van schoonmaakbedrijven die de
onderlinge concurrentiestrijd afwentelen op
de slechtst betaalden onder hun werknemers?
Waarom onttrekt ons college van bestuur zich
aan zijn verantwoordelijkheid voor een groep
mensen in de samenleving die zorgen dat onze
rotzooi wordt opgeruimd en dat wij in een
schoon gebouw kunnen werken?
Ik voel mij door het gebrek aan een fatsoenlijk
personeelsbeleid voor deze groep mensen erg
ongemakkelijk en kan niet trots zijn op de
instelling waar ik werk.
Wantje Fritschy, faculteit Letteren

maatschappij meer moeten (willen) bieden dan
alleen onderzoek, dan is het de VU wel.
De VU is een maatschappelijk betrokken
universiteit en wil dat ook zijn. Dat zit in onze
genen, het maakt deel uit van de bewapening
van het beton van het hoofdgebouw.
Die maatschappelijke betrokkenheid is onmiddellijk zichtbaar voor iedereen die over de campus loopt. Nergens zie je in Nederland op een
universiteit zoveel tweede- en derdegeneratie
migranten. Ook onder autochtone studenten
heeft de VU meer eerste-generatiestudenten
heeft dan andere universiteiten. De VU heeft
ook als enige universiteit in Nederland een
voltijds programma dat niet-Nederlandstalige
studenten voorbereidt op een universitaire
studie. De VU heeft nog steeds het emancipatoire karakter waarmee we 130 jaar geleden zijn
opgericht en dat moeten we koesteren.

Niet voor de poen
Maar de maatschappelijke betrokkenheid van
de VU toont zich niet alleen in Nederland. De
VU is een internationaal betrokken universiteit.
Al vijftig jaar geleden – en al vijftig jaar lang
– koos de VU er bewust voor om in ontwikkelings- en transitielanden het hoger onderwijs te
versterken en kennis te benutten. Waar mogelijk deden en doen we dat op een manier die ook
wetenschappelijk interessant is. Bijvoorbeeld

door onderzoek naar entrepreneurship in
Tanzania te combineren met steun bij curriculumhervorming in het bedrijfskundeonderwijs.
Of door action research te doen naar de manier
waarop universiteiten in ontwikkelingslanden
hun eigen bestuurspraktijk verbeteren.
Maar ook als universiteiten en andere organisaties in ontwikkelingslanden onze expertise
(vakinhoudelijk, onderwijskundig of bedrijfsmatig) nodig hebben om hun eigen academische kwaliteit én maatschappelijke relevantie
te verbeteren, dan geven we daar vanuit de
VU gehoor aan. Zelfs als het niet onmiddellijk
promoties of publicaties of poen oplevert. Want
dat hoort bij de VU.
Het rapport van de commissie-Veerman roept
op tot meer ruimte voor dit soort proﬁlering
tussen universiteiten in Nederland. Elke universiteit in Nederland moet in zijn onderzoek zich
kunnen meten met internationale standaarden.
Laat de VU de Nederlandse universiteit zijn, die
zich én in zijn onderzoek én in zijn onderwijs
én in zijn maatschappelijke dienstverlening
proﬁleert als de nationaal, maar vooral ook
internationaal betrokken universiteit.

Timen Olthof lieten het horen. Maar je kunt heel uiteenlopende functies aansluiten op dit tafelblad/
scherm. Zo gebruiken musea deze interactieve tafels om hun collectie te laten zien aan bezoekers.
Die kunnen dan op hun mobieltje een rondleiding downloaden, die ze in een vastgestelde tijd langs de
kunstwerken leidt die ze willen zien. Maar je kunt er natuurlijk ook thuis je vakantiefoto’s op bekijken.
De opening van Intertain Experimental Research Homelab was vrijdag 16 april.
Zie ook http://www.cs.vu.nl/opening-intertainlab. Reageren? Mail naar redactie@advalvas.vu.nl.

Kees Kouwenaar is directeur van het Centrum voor
Internationale Samenwerking.
Reageren? Mail naar redactie@advalvas.vu.nl.

Schoonmakers (2)

Filantropie

De staking van schoonmakers maakt duidelijk
hoe essentieel hygiënische toiletten, nette collegezalen, schone vloeren en geurarme prullenbakken zijn. Zoiets kost geld. Door het systeem
van aanbestedingen is het voor bestuurders
verleidelijk voor het goedkoopste contract te
gaan. We willen met z’n allen graag voor een
dubbeltje op de eerste rang. Primaat van de primaire processen. Ik zag al wetenschappers zelf
in de weer met pleeborstels en glorixdoekjes.
CNV Publieke Zaak vindt dat we met z’n allen
meer verantwoordelijkheid moeten voelen voor
werkdruk, arbeidssatisfactie, arbo-voorwaarden en inkomen van de ingehuurde collega’s
die ons vuile werk opknappen. Zoiets kost geld.
Dat is een gedachte die niet past in deze crisistijd. Maar het is niet anders.

Roos van Rijswijk loopt mee met een onderzoeker ﬁlantropie. Dat lees ik op de achterpagina
van Ad Valvas 28. Ze komt terecht op een
congres waar ze zich niet op haar gemak voelt.
Ze legt de lezer de volgende vraag voor. Wat
zeg je tegen iemand die zich voorstelt als: “Hoi, ik
ben directeur van een Heel Belangrijk Fonds (…)?”
Hierbij een suggestie. Stel voor het gemak dat
het de directeur van de Hartstichting is. Mag
ook het Reumafonds zijn of het KWF etc. Aan
al die mensen kun je de nodige kritische vragen
stellen, maar de meest voor de hand liggende
zou zijn: hoe is het mogelijk dat u een beroep
op de vrijgevigheid doet, terwijl u tegelijkertijd
verheimelijkt dat u dierproeven ﬁnanciert?

Johan Sturm, CNV-bestuurder aan de VU

netwerken die net zoveel rekenwerk aankunnen als supercomputers. Ceriel Jacobs kan met zijn laptop
computercentra van verschillende universiteiten met elkaar verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld ook
berekeningen maken over het sterrenstelsel, of thuis even de computers van je buren lenen om een
actuele lokale weersvoorspelling voor de volgende dag te produceren.

Ed Destrée, alumnus (rechten)

>Kort
Slakkensperma

Geheugenverlies

Recht en premie

Somber en dik

Onderzoekers onder leiding van bioloog
Joris Koene ontdekten dat het ejaculaat van
hermafrodiete poelslakken stoffen bevat die
de eileg onderdrukken. Dit sekseiwit heet
ovipostatine. Soortgelijke stoffen zijn al eerder
ontdekt bij dieren met één geslacht. Ze zorgen
dat het sperma van concurrenten kansloos
wordt. Doordat de eileg van degene die wordt
bevrucht, wordt onderdrukt, kan het sperma
van de voorgangers geen rijp eitje vinden. Door
een andere stof in het ejaculaat blijft het eigen
sperma langer leven. Tegen de tijd dat het eigen
sperma aankomt, is de eilegonderdrukkende
stof uitgewerkt en zijn wel eitjes beschikbaar.
Dat dergelijke manipulatieve stoffen ook bij
dieren met twee geslachten kunnen evolueren,
was nog niet bekend. (PB)

Patiënten met multiple sclerose (MS) hebben
een afwijkende hersenstructuur. Hun hippocampus, het deel van de hersenen dat onder
meer herinneringen opslaat, ziet er op zeer
gedetailleerde MRI-scans anders uit dan bij
gezonde patiënten. Dat blijkt uit onderzoek
waarop Stefan Roosendaal 15 april bij het VUmc
promoveerde. Bij MS-patiënten met geheugenklachten hoeven er nog geen afwijkingen
zichtbaar te zijn op standaard MRI-scans. Als
er gebruik gemaakt wordt van geavanceerde
technieken, blijkt de verbinding van de hippocampus met de rest van het brein in sterke mate
aangedaan te zijn. (FB)

Uit het promotieonderzoek van Lucy van den
Berg blijkt dat de rechter juridische constructies om onterecht een verzekering te krijgen of
premieplicht te ontwijken, vaak doorprikt. In
haar proefschrift Feit en ﬁctie onderzocht ze in
hoeverre personen door de inschakeling van
een rechtspersoon, zoals zelfstandig ondernemerschap, zich kunnen verzekeren voor de
werknemersverzekeringen (in verband met een
mogelijke uitkering), of zich daaraan juist kunnen onttrekken (in verband met de verschuldigde premies). De rechter kijkt vooral naar de
feitelijke situatie. Als er eigenlijk sprake is van
een arbeidsovereenkomst, moet er toch premie
worden betaald. Van den Berg is docent sociaal
recht aan de VU. Ze promoveert 28 april aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. (DdH)

Ouderen met depressieve klachten hebben meer
buikvet dan ouderen die niet depressief zijn. De
relatie is ook andersom: ouderen met veel buikvet hebben meer risico op depressieve klachten.
Dat blijkt uit onderzoek van Nicole Vogelzangs
waarop zij 23 april promoveert. De uitkomsten
wijzen erop dat er een vicieuze cirkel bestaat
tussen depressieve klachten en metabole
ontregelingen. Vermoedelijk speelt het stresshormoon cortisol hierbij een rol. Depressieve
ouderen en ouderen met veel buikvet hebben
vaak hoge cortisolwaarden, zo blijkt uit het
onderzoek. (MT)

