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Vluggertje
Ik vind het mooi. Ik lees net in de vacatu-
retekst voor de nieuwe secretaris van het 
College van Bestuur dat ‘liefde en passie’ 
het primaire proces is van deze universi-
teit, en dat je daar als beoogd nieuwe top-
ambtenaar feeling voor moet hebben. 
Liefde en passie is dus de handel die we 
hier drijven. En ik maar denken dat de 
belangrijkste drijfveer van deze universi-
teit rendementsverhoging is, via ingrepen 
als ‘nominaal is normaal’ voor studenten, 
’publish or perish’ voor wetenschappers 
in een pittige ’tenure track’, en topservice 
van een ’lean organisatie, want dat zijn de 
termen die  in het dagelijks discours aan 
vergader- en lunchtafels vallen op deze 
instelling .
Overigens zijn die ingrepen van de uni-
versiteit niet zonder resultaat gebleven 
– laten we eerlijk zijn. Studenten halen 
nu in één jaar al hun punten waar ze dat 
voorheen in twee jaar deden. Dat ‘nomi-
naal is normaal’ werpt ook op de langere 
termijn zijn vruchten af (lees Analyse over 
de laatste rendementscijfers verderop in 
deze EM). En zo schuiven we de student ef-
fectief door de studie heen. En door al dat 
gereorganiseer voldoen we aan de presta-
tieafspraken met de minister.
Dat er voor studenten weinig adempauze 
is en tijd voor zelfreflectie, is dan jammer: 
die burn-out zitten ze maar uit bij hun 
eerste baas. En dat de werkdruk onder 
de ondersteunende medewerkers hoog 
is, tja dat hoort bij verandering. En dat 
de weg naar de top steeds meer een rat 
race wordt, waardoor (vooral vrouwelijke) 
talenten hun heil elders zoeken: jammer 
dan.
Want onze handel is dan misschien lief-
de en passie, maar wel graag in de 
vorm van een vluggertje.

Wieneke Gunneweg, 
Hoofdredacteur Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl
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Onderzoek 
naar zika-virus 
in Suriname
Net als een groot deel van 
Zuid- en Midden-Amerika, 
gaat Suriname gebukt on-
der een epidemie van het 
zika-virus. Artsen en on-
derzoekers van het Eras-
mus MC werken in het 
Academisch Ziekenhuis 
Paramaribo (AZP) samen 
met Surinaamse collega’s 
om te onderzoeken wat de 
gevolgen zijn van het door 
muggen verspreide virus. 
“Tot nu toe was het 
zika-virus, in vergelijking 
met ziektes als dengue en 
chikungunya, een relatief 
onschuldig verschijnsel”, 
vertelt viroloog Eric van 
Gorp (links) vanuit Para-
maribo. Bijna iedereen in 
Suriname loopt de ziekte 
vroeg of laat op, zonder 
ernstige gevolgen. Inmid-
dels wordt zika echter in 
verband gebracht met 
verlammingsverschijnse-
len en geboorteafwijkin-
gen. De onderzoekers van 
het Erasmus MC en het 
AZP gaan uitzoeken of dat 
verband ook echt bestaat, 
want dat is nog altijd niet 
zeker.



De Erasmus Univer-
siteit straalt – net als 
Rotterdam – graag 
doortastendheid uit. 
Make it happen! 
Geen woorden, maar 
daden. Maar af en 
toe wordt er zélfs in 
Rotterdam getwij-
feld: komen er nu 
wel of geen boeken 
in het nieuwe stilte-
centrum? Of toch 
wel, maar dan achter 
een deur? En de Fa-
culteit der Sociale 
Wetenschappen 
krijgt een nieuwe 
naam, maar wordt 
het dan ESB, ESSB, 
EBSB of ESSBS? De 
afgelopen maand 
was de maand van 
de twijfel op de Eras-
mus Universiteit. Is 
dat erg? Misschien. 
Misschien ook niet.

Het stiltecentrum is sinds het 
begin van dit collegejaar on-
derin het Tinbergen-gebouw 
gevestigd. Na de opening ont-
spon zich een interessante dis-
cussie in de Universiteitsraad: 
hoe voorkomen we dat het net 
als de voormalige stilteruimte 
verandert in een ‘moskeetje’? 
De EUR is per slot van reke-
ning seculier, en dus moet de 
stilteruimte een neutraal ka-
rakter hebben. De praktijk is 
weerbarstig, want moslims 
zoeken nu eenmaal vaker een 
rustig plekje om te bidden dan 
de meeste andere gelovigen of 
ongelovigen. Daarom was het 
oorspronkelijke plan: alleen 
een door de universiteit ge-
selecteerde collectie met een 
breed spectrum aan religieuze 
en andersoortige boeken toela-
ten in de ruimte. 
Maar hoe bepaal je dan wat 
er wel en niet in terechtkomt? 
Moeten we ook de pastafaria-
nisme-aanbidders van het vlie-
gende spaghettimonster van 
dienst zijn; of er boeken van L. 
Ron Hubbard neerzetten, voor 
het geval Tom Cruise of een 
andere ‘scientology-wacko’ de 
campus aandoet? De U-raad 
kwam er niet uit, en om niet 

elk jaar een oeverloze discus-
sie te voeren, zette de raad een 
streep door het hele plan: géén 
boeken in de stilteruimte, punt 
uit. Dat kwam de leden van de 
multiculturele studentenver-
eniging IQRA weer onhandig 
uit, want als er geen boeken-
kast komt, waar laat je dan je 
koran? De EUR kwam met een 
geweldige tussenoplossing: 
een dichte, lege boekenkast, 
waarin iedereen mag plaatsen 
wat hij zelf wil, zolang de deur 
maar weer dichtgaat. Seculier 
karakter gewaarborgd, prakti-

sche problemen opgelost. Dat 
plan was men alleen verge-
ten terug te koppelen naar de 
U-raad, en daar is de raad dan 
weer boos over. We horen er 
nog wel van.
Twijfel je nog waar je stage 
wilt gaan lopen? EM zette de 
afgelopen maand voor je op 
een rijtje waar je het beste 
kunt solliciteren, tenminste 
als geld het voornaamste doel 
in je leven is. Regel een sta-
ge bij levensmiddelenbedrijf 
Procter & Gamble en je kunt 
al bijna rentenieren: 1200 euro 
in de pocket per maand als 
kantoorslaafje. Ook in de ad-
vocatuur loont het om stage te 
lopen: de kantoren DLA Piper, 
De Brauw en Houthoff Buruma 
bieden een vergoeding die ho-
ger ligt dan het inkomen van 
een bijstandsgezin. Je schijnt 
daar wel rennend koffie te 
moeten halen.
Voor studenten uit de soci-
aalwetenschappelijke hoek is 
zo’n vorstelijk betaalde stage 
meestal niet weggelegd, al 
dragen die juist weer wat nut-
tigs bij aan de samenleving, 
ook wat waard. Toch moet 

Een twijfelende Erasmus Universiteit
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→ In de stilteruimte staat al een open kast, maar die is vooral bedoeld 
voor schoenen (foto: EM)

→  ‘Touched by His Noodly Appendage’, het vliegende spaghettimonster 
(schilderij: Arne Niklas Jansson)



ook de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen mee in de 
vaart der volkeren, oftewel er 
moet geïnternationaliseerd 
worden. De FSW wordt dus 
ook een ‘Erasmus School’, net 
als de andere, succesvol geïn-
ternationaliseerde faculteiten 
van de EUR. De volledige nieu-
we naam luidt: Erasmus School 
of Social and Behavioural 
Sciences. Zo’n lange naam gaat 
natuurlijk niemand uitschrij-
ven, maar het heeft het facul-
teitsmanagement behaagd 
om géén officiële afkorting te 

lanceren, ‘want men weet ook 
niet waar ESHCC voor staat’. 
Om de visitekaartjes niet al 
te breed te maken, is er uiter-
aard wel een afkorting nodig, 
en dat zou dan ‘ESB’ moeten 
zijn. Maar over die afkorting 
wordt nog wat getwijfeld. De 
faculteitsraad deed alvast een 
voorzetje: student-lid Sharona 
Boonman vond ‘ESB’ nogal 
verwarrend, want de ‘S’ staat 
dan voor Social, terwijl dat bij 
de ESHCC, de ESE, de RSM en 
de ESL voor School staat. ESSB 
of ESSBS zijn volgens de facul-
teitsdirectie geen optie van-
wege de historische negatieve 
connotatie van de afkorting 
SS. Een voorstel van raadslid 
Huib Tabbers om Behavioural 

en Social (‘ESBS’) dan om te 
draaien haalde het ook niet: 
‘Erasmus School of Bullshit’, 
werd er gegrinnikt door een 
van zijn collega’s.
De twijfel slaat ook toe bij aan-
komende studenten: is de stu-
dievoorlichting nog wel te ver-
trouwen? Op de website stu-
diekeuze123.nl is te lezen dat 
86 procent van de psychologie-
studenten na hun studie een 
baan op niveau vindt. Het te-
levisieprogramma De Monitor 
ontdekte echter dat dat per-
centage veel lager ligt, en dat 
bovendien een ‘baan op niveau’ 
nogal betrekkelijk is. Want 
ook vrijwel onbetaalde werk-
ervaringsplekken ‘op niveau’ 
worden bijvoorbeeld meege-
rekend. En daarmee heeft de 
geloofwaardigheid van de stu-
dievoorlichtingspropaganda-
machine een flinke deuk opge-
lopen. Zou het dan ook zo zijn 
dat niet elke rechtenstudent 
een succesvolle strafrechtad-
vocaat wordt? En dat niet elke 
geschiedenisstudent na zijn 
studie een veertiendelig over-
zichtswerk van het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog zal publiceren? 
De toekomst zal het uitwijzen.

→ Historicus Lou de Jong met zijn 
standaardwerk over de Tweede  
Wereldoorlog
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De maand 
in cijfers

10.070
Het bedrag dat werd opge-
haald voor het eerste succes-
volle crowdfunding-project 
van de EUR: een monument 
voor mensen die hun lichaam 
ter beschikking stelden van de 
wetenschap. Hoogleraar ana-
tomie Gert-Jan Kleinrensink 
is erg blij dat het gelukt is, en 
belooft dat het monument nog 
voor de zomer verrezen is op 
begraafplaats Hofwijk.

Het nieuws van de afgelopen 
maand in drie cijfers samen-
gevat. De universiteit doet 
rustig aan met emanciperen, 
miljoenen aan ov-boetes en het 
eerste succesvolle crowdfun-
dingsproject.

2025
De meeste universiteiten 
willen graag dat het aandeel 
vrouwelijke hoogleraren bin-
nen enkele jaren gestegen is 
tot 25 procent. Ook de Eras-
mus Universiteit Rotterdam 
heeft dat doel. Maar waar 
bijna alle andere universitei-
ten dat cijfer in 2020 gehaald 
willen hebben, neemt de EUR 
vijf jaar extra de tijd.

Doordat duizenden afgestu-
deerden in 2015 ‘vergaten’ 
hun ov-studentenkaart op 
tijd stop te zetten, streek 
de overheid maar liefst 56 
miljoen euro aan boetes op. 
De boete, van 194 euro, is 
echter een stuk lager dan 
een vrij-reizen-abonnement 
van de NS. Daarom wil het 
kabinet de boetes verder 
verhogen naar 300 euro.

Pampers, 
zo’n typisch 
Procter 
and Gamble 
product

→ Het bestuur van de FSW. Of ESB. 
Of ESBS. Of ESSBS. (foto: EM) 

56
MILJOEN



In haar boek The Entrepreneurial State 
prikt Mariana Mazzucato de hardnekkige 
mythe door dat technologische innovatie 
vooral plaatsvindt als de staat zich zo 
weinig mogelijk met het bedrijfsleven 
bemoeit. In werkelijkheid, zo laat ze zien, 
is staatssteun van onschatbare waarde, 
vooral bij risicovolle projecten. Neem de 
smartphone: hoewel gepresenteerd als 
het geesteskind van Steve Jobs, bouwt 
deze voort op langdurige investeringen 
van het Amerikaanse Ministerie van 
Defensie.
Burgers zijn dus via hun belastingafdracht 
co-financier van veel van de producten 
die ze als consument afnemen. En over-
heden hopen dat de innovaties waarin ze 
hebben geïnvesteerd zich vertalen naar 
goed verkopende producten waar ze btw 
over kunnen heffen. Zolang deze tripartie-
te samenwerking tussen staat, burger en 
bedrijfsleven in balans blijft, is zij voor alle 
partijen aantrekkelijk. Helaas wordt dat 
evenwicht nogal eens verstoord.
Ten eerste zijn multinationals in steeds 
mindere mate geneigd om belasting af 
te dragen in de landen waar ze opereren. 
Zo is Google in het Verenigd Koninkrijk 
onlangs na onderhandelen(!) met de over-
heid akkoord gegaan met een verhoging 
van haar effectieve belasting naar – schrik 
niet – 3 procent.
Ten tweede resulteert de investering van 
overheden in onderzoek niet zonder meer 
in lagere prijzen voor consumenten. Maz-
zucato geeft als voorbeeld de farmaceu-
tische industrie in de Verenigde Staten, 
die zwaar leunt op door de overheid 
gefinancierd onderzoek, terwijl de prijzen 

van medicijnen bijzonder hoog blijven. De 
belastingbetaler betaalt zo dus dubbel.
Ook in de academische wereld is er 
scheefgroei tussen private en publieke 
belangen. Zo is sinds het besluit dat pu-
blicatie in wetenschappelijke tijdschriften 
de gouden standaard is voor academisch 
succes, de macht van academische uitge-
vers sterk toegenomen. De academicus is 
namelijk niet alleen leverancier, maar ook 
klant van de Springers en Sages van deze 
wereld. Het doet een beetje denken aan de 
film Fight Club, waarin de hoofdpersoon 
bekent dat hij naar liposuctieklinieken 
gaat om het afgezogen vet te stelen en te 
gebruiken voor de zeep die hij maakt en 
vervolgens aan diezelfde rijke stinkerds 
verkoopt.
En de belastingbetaler? Die betaalt twee, 
en soms ook drie keer mee aan het lucra-
tieve bedrijfsmodel van de grote uitgeve-
rijen. Ga maar na: academisch onderzoek 
wordt voor het grootste deel gefinancierd 
met publiek geld; vervolgens dragen 
academici ook nog eens een deel van dat 
publieke geld af aan de uitgevers om in 
hun tijdschriften te mogen bladeren; en 
ten slotte zijn er steeds meer tijdschrif-
ten die het lef hebben om auteurs om 
een publicatiebijdrage te vragen als hun 
manuscript is geaccepteerd.
Geen wonder dus dat wetenschappers 
steeds meer in verzet komen: vorig jaar 
zegden de redactieleden van het linguïs-
tische tijdschrift Lingua het vertrouwen 
in uitgever Elsevier op en richtten ze een 
nieuw, publiek toegankelijk tijdschrift 
op. Omdat de Nederlandse overheid 
besloten heeft om open access publiceren 
te stimuleren, trok zij via de NWO en de 
VSNU de portemonnee voor de eerste 
paar jaargangen. Kijk, en daar draag ik als 
belastingbetaler nou graag aan bij.

Giorgio Touburg is promovendus aan de 
Rotterdam School of Management.

Dubbel 
genaaid

tekst GIORGIO TOUBURG
fotografie LEVIEN WILLEMSE
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In 2015 was er aan 625 medicijnen enige tijd een te-
kort. Reden voor apothekersorganisatie KNMP om 
de noodklok te luiden. Hoe ernstig is dit? “Het is een 
verviervoudiging ten opzichte van vijf jaar geleden, 
dus een enorme stijging. Hoe erg het is hangt af van 
de mogelijkheid die een patiënt heeft om te swit-
chen van medicijn. Vaak gaat het om generieke me-
dicijnen, middelen waarop geen patent meer rust 
en waarvoor alternatieven verkrijgbaar zijn. Maar 
in het geval van het schildkliermedicijn Thyrax bij-
voorbeeld, dat in Nederland gebruikt wordt door 

350 duizend patiënten, kan het vervelende bijwer-
kingen geven als je ineens overstapt op een ander 
middel.” 

Waarom is een medicijn niet leverbaar? “Dat heeft 
verschillende redenen. Bij Thyrax gaat het om 
de verhuizing van de productie, van Oss naar 
Duitsland. Daarbij is een verkeerde inschatting ge-
maakt van de vraag, waardoor het middel sinds 1 
februari naar schatting zes maanden niet leverbaar 
is.”

Wie moet dat in de gaten houden? “Ik vind het de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant om genoeg 
te produceren en voldoende op voorraad te hebben. 
Het is heel raar dat het betreffende bedrijf, Aspen, 
dat niet gedaan heeft. Bovendien is het dom, want 
patiënten die nu overstappen op een ander middel, 
gaan over aan paar maanden zeer waarschijnlijk 
niet terug naar Thyrax.”

Nederland is op de globale farmaciemarkt een be-
trekkelijk kleine speler. Dat zou de reden zijn dat de 
tekorten hier oplopen. Klopt dat? Zijn wij gewoon 
niet interessant genoeg? “We moeten hierbij een 
onderscheid maken tussen dure medicijnen waar-
op nog een patent rust, en de generieke middelen. 
Over de dure medicijnen, die regelmatig tiendui-
zenden euro’s per jaar kosten, moet heel scherp 
worden onderhandeld, ook op Europees niveau. En 
daar speelt de grootte van Nederland mee: het is als 
kleine speler lastig om een vuist te maken tegen 
grote bedrijven. Maar voor de generieke medicijnen 
moeten we – als we de groeiende tekorten willen 
begrijpen – kijken naar het preferentiebeleid. Een 
zorgverzekeraar is sinds een paar jaar wettelijk ver-
plicht om te kiezen voor het goedkoopste middel, 
en doet zijn best om grote kortingen te bedingen. 
Daarmee wordt jaarlijks 150 miljoen euro bespaard, 
wat een aanzienlijke winst is. Dat is heel fijn, 

Carin Uyl-de Groot is hoogleraar 
Health technology assessment aan 
het instituut Beleid & Management 
Gezondheidszorg (iBMG). Ze promo-
veerde in 1995 aan de Erasmus Uni-
versiteit op het proefschrift ‘Econo-

mic evaluation of cancer treat-
ments’. Haar onderzoek richt zich 
met name op economische evalua-
ties, uitkomstenonderzoek, studies 
naar de kwaliteit van leven, en be-
leidsvraagstukken rondom vergoe-

dingen. Sinds 2000 is Uyl-de Groot 
directeur van het institute for Medi-
cal Technology Assessment (iMTA). 
Van 2005 tot 2011 was ze bijzonder 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam.

Medicijn-
tekort dreigt 
groter te 
worden

De kwestie. Nederland kampt met een groeiend tekort aan medicijnen. Maar wiens 
verantwoordelijkheid is het om dat op te lossen? Gezondheidseconoom Carin Uyl: 
‘Als we zo door blijven gaan, wordt het probleem steeds groter.
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maar tegelijkertijd ook de oorzaak van dit soort te-
korten. De marges zijn nihil geworden.”

Lopen we tegen de grenzen van dit preferentiebeleid 
aan? “De rek is uit het systeem. Farmaceuten kie-
zen er dan voor om een land links te laten liggen. Er 
verdwijnen middelen uit de markt. Als we zo door 
blijven gaan, wordt het probleem steeds groter. Er 
moet nu aan de bel getrokken worden.”

Wat stelt u voor? “Het zou kunnen dat de tekorten 
minder worden als we de prijzen een paar procent 
laten stijgen. Dit preferentiebeleid is door de minis-
ter geïntroduceerd. Als daar iets niet goed in gaat, is 
het namelijk haar taak om bij te sturen. Zij moet om 
de tafel met de apothekers, met de farmabedrijven 

– sectorbreed. Want vandaag is het bedrijf Aspen, 
morgen bedrijf weet ik het wie. Het lastige is, dat er 
veel belangen zijn en het is niet altijd duidelijk wie 
er verantwoordelijk is.”

Apothekersorganisatie KNMP stelt dat leveringsze-
kerheid een vast onderdeel moet zijn van de overeen-
komst die ziektekostenverzekeraars met farmaceu-
ten hebben. Wat vindt u daarvan? “Het is de vraag of 
je de verantwoordelijkheid bij de verzekeraars moet 
leggen. Het gaat in Nederland toch al snel over vijf 
grote partijen. En die verzekeraars willen juist swit-
chen van middel. Zo haal je kortingen binnen.”

Is de markt niet gewoon te wispelturig? “Ik denk 
het wel. En als patiënt ben je daar de dupe van. De 
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ene keer krijg je bij de apotheek een blauw doosje, 
de andere keer een groen. Of ze hebben ineens een 
middel uit het buitenland gepakt en daar een ander 
label op geplakt. Stel je voor: je bent al ziek – je lijdt 
aan diabetes, reuma of een schildklieraandoening, 
en dan krijg je voor je gevoel telkens een ander me-
dicijn. Dat is heel vervelend. Je zou kunnen zeggen 
dat verzekeraars voor een langere tijd contracten 
moeten afsluiten met producenten. Dat lijkt mij 
niet zo bezwaarlijk. We hebben het over medicijnen 
die tussen de één en drie euro per maand kosten. 
Zo’n middel wordt heus niet ineens veel duurder. 
Voor de fabrikant kan dat ook fijner zijn: die weet 
waar hij aan toe is.”

Een andere eis van de apothekers is, dat ze een al-
ternatief moeten kunnen aanbieden zonder dat de 
patiënt daar extra voor moet betalen. “Je ziet nu dat 
mensen soms geld bij moeten leggen als er een ver-
vangend medicijn uit het buitenland moet komen. 
Dat kan natuurlijk niet.” 

Waar moet dat geld dan vandaan komen? “Van de 
verzekeraar. Als patiënt betaal je een premie en daar 
mag je een bepaalde behandeling voor verwachten.”

In reactie op de tekorten rees de vraag waarom er 
niet een soort noodvoorraad is. Wie zou die moe-
ten bijhouden? “De fabrikant. Het is heel raar dat er 
maar voor één maand voorraad is. Als apotheek kun 
je daar niet aan beginnen, met alle middelen die er 
zijn. Maar een fabrikant moet kunnen anticiperen 
op de vraag. En die zou daartoe best verplicht mo-
gen worden, vind ik.”

Dat wil zeggen: sancties als een bedrijf niet kan le-
veren en er een tekort ontstaat? “We moeten heel 
duidelijk maken dat dit niet kan. Maar het is moei-

lijk. Het zijn com-
merciële partijen. 
Als die niet meer 
willen leveren, dan 
kun je ze daartoe 
moeilijk verplichten. 
Aan de andere kant: dit 
soort bedrijven heeft ook 
wel een bepaalde maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Ze kunnen zich niet 
veroorloven om te zeggen: aan dat land leveren we 
niet. Dat komt niet goed over.”

Is dat wel zo? De fabrikant van het schildklierme-
dicijn Thyrax, Aspen, heeft afgelopen maand min of 
meer laten doorschemeren dat het – als er boetes 
zouden worden opgelegd – in de toekomst mis-
schien wel minder medicijnen in Nederland gaat 
introduceren. “Dat kan natuurlijk nooit gebeuren.”

Het tekort aan medicijnen is de afgelopen tien jaar 
enorm gestegen. Betekent dat, dat ook onze volks-
gezondheid zienderogen achteruitgaat? “Op dit mo-
ment hebben we ongeveer het beste systeem ter 
wereld. We hebben een van de hoogste levensver-
wachtingen. Maar het kan natuurlijk altijd aan alle 
kanten beter. Het maakt – als je kanker hebt – nog 
steeds veel uit naar welk ziekenhuis je gaat bijvoor-
beeld. Dat moet echt veranderen.”

Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere 
landen? “Wij geven jaarlijks een miljard uit aan me-
dicijnen. Dat is fors, maar in landen als Frankrijk 
en Spanje wordt verhoudingsgewijs veel meer aan 
medicijnen uitgegeven. Daar krijg je gelijk een zak 
pillen mee als je naar de huisarts gaat. Wij zijn rela-
tief terughoudend en dat is volgens mij goed.”

Wat zou u de minister adviseren? “De minister gaat 
de onderhandelingen over medicijnen op Europees 
niveau beter aanpakken. Ik heb haar aantal keer 
gesproken en weet dat ze ermee bezig is. We onder-
handelen al binnen de Benelux, maar als je met gro-
tere spelers als Frankrijk en Duitsland kunt mee-
doen, sta je nog sterker, helemaal als het gaat om 
de dure geneesmiddelen. Voor de generieke midde-
len gaat het niet over prijzen, maar over beschik-
baarheid. Er moet per middel gekeken worden wat 
de effecten zijn van de tekorten. Vallen er doden? 
Schaadt het de gezondheid? Heel vaak weten we dat 
nog niet. Daarnaast is het belangrijk om in kaart te 
brengen wat het volgende medicijn is waarvan een 
tekort zal ontstaan.” ↙

DE  KWESTIE11 

'De ene keer krijg je bij de 
apotheek een blauw doosje, 
de andere keer een groen’  ↘ Carin Uyl



T weehonderd handtekeningen 
onder een petitie, een blind-
doek over het hoofd van het 
Erasmusbeeld bij de aula, en 
meerdere discussiebijeenkom-

sten over de rol en de toekomst van de 
universiteit. De Academische Lente vond 
niet alleen plaats in het Amsterdamse 
Maagdenhuis. Ook op de Erasmus 
Universiteit ontstonden in het voorjaar 
van 2015 een aantal initiatieven die een 
andere universiteit voor ogen hadden. 
Enkele honderden Rotterdamse studen-
ten en wetenschappers herkenden zich in 
het Amsterdamse protest en kwamen met 
bewegingen als Rethink EUR, De Nieuwe 
Universiteit Rotterdam en Philosophy 
Ground. ‘Pleurt op met je rendementsden-
ken’, verkondigden studenten op een groot 
spandoek in de C-hal. Zien we een klein 
jaar later iets terug van alle kreten uit die 
Rotterdamse Academische Lente? Of is de 
kwestie, net als het protest, een stille dood 
gestorven?
De wensen van de betrokken academici 
varieerden van een fundamenteel debat 
over de rol van universiteiten, tot het te-
genhouden van reorganisaties. En van 

een halt toebrengen aan het zogeheten 
‘rendementsdenken’, tot het verminderen 
van de werkdruk onder wetenschappers. 
Als je alle grieven, eisen en voorstellen 
van Rethink, De Nieuwe Universiteit en 
Philosophy Ground op een rij zet, krijg 
je een tamelijk caleidoscopisch verhaal 
over wat er anders zou moeten. En als je 
er een to-do-lijstje van maakt, zijn er een 
lente later bar weinig actiepunten af te 
vinken. Hoewel geen van de betrokkenen 
grote structurele of institutionele hervor-
mingen ziet, zijn er als je goed zoekt, toch 
een aantal stappen in de goede richting te 
vinden.

Geen fundamenteel debat
Uit gesprekken met verschillende hoofd-
rolspelers blijkt dat er vooral teleurstel-
ling heerst: een fundamenteel debat 
is nooit op gang gekomen. Hoogleraar 
Sociologie Willem Schinkel, die vanuit het 
bestuur van De Jonge Akademie veel met 
wetenschapsbeleid bezig is en begin vorig 
jaar meerdere lezingen hield en artikelen 
schreef over de noodzaak van zo’n debat, 
verwoordt het als volgt: “Er is een gro-
te zwijgende meerderheid, die zich mis-

schien wel zorgen maakt over bureaucra-
tie, maar het grosso modo wel oké vindt. 
Die groep zou best aangesproken mogen 
worden op de verantwoordelijkheid die ze 
draagt voor het instituut universiteit.”
Opvallend genoeg wijst bijna iedereen 
naar de aard van de Erasmus Universiteit 
als een van de oorzaken van het uitblij-
ven van een fundamenteel debat. De EUR 
zou te ‘rechts’ zijn, te ‘individualistisch’, 
of te ‘corporate’, waardoor er niet veel 
zelfreflectie is. “De kwetsbaarheid van 
de Erasmus Universiteit is, dat bijna nie-
mand zich druk maakt over wat een uni-
versiteit moet zijn”, zegt universitair do-
cent Sjoerd van Tuinen, die met een paar 
collega’s Rethink EUR oprichtte. Ondanks 
ruim tweehonderd handtekeningen onder 
de open brief en petitie van Rethink, denkt 
hij niet dat er veel animo was. “De meer-
derheid van die ondertekenaars is nooit 
komen opdagen bij onze bijeenkomsten.”  

Filosofie bestaat nog
“Het was zeer succesvol, we hebben al 
onze doelen gehaald”, zegt student Thijs 
Heijmeskamp, die als voorzitter van 
Philosophy Ground optrad. Die doe-

1 jaar na de Rotterdamse 
Academische Lente   
Is dat 
rendements-
denken al 
opgepleurd?
Ze bezetten weliswaar geen bestuursgebouw, 
maar ook in Rotterdam riepen studenten en 
wetenschappers om universitaire hervormingen. 
Grote structurele veranderingen zijn aan de 
vooravond van een nieuwe meteorologische lente 
echter (nog) niet te vinden. Maar wat zien we een 
jaar later wél terug van de Rotterdamse 
Academische Lente? 

ONDERZOEK12 
tekst TIM FICHEROUX
illustraties UNIT20

Elke maand 
duikt EM in een 

onderwerp dat nader 
onderzoek verdient. 
Lees meer op www.
erasmusmagazine.nl

↘
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Landelijke 
veranderingen
Landelijk zijn er een aantal veranderingen aan te 
wijzen die passen in de thema’s van de Academi-
sche Lente. Zo stemt de Tweede Kamer op het 
moment dat deze EM verschijnt over de Wet 
versterking bestuurskracht, die onder andere de 
rol van opleidingscommissies moet versterken en 
meer transparantie moet geven over benoemin-
gen van bestuurders. Daarnaast wijzen sommige 
wetenschappers op veranderingen in het Stan-
daard Evaluatie Protocol, de methode om weten-
schappelijk onderzoek in Nederland te beoorde-
len. In dat protocol is de hoeveelheid publicaties 
geen zelfstandig criterium meer en is er meer 
aandacht voor integriteit en maatschappelijke 
relevantie. 

→ Een student van De Nieuwe Universiteit 
Rotterdam blinddoekt het Erasmusbeeld bij de 

aula, ‘omdat Erasmus niet hoeft te zien hoe 
zijn universiteit naar de klote gaat’.

168
uur per jaar

zou een redelijk aantal uren zijn om medewer-
kers te compenseren voor werk in een facul-
teitsraad, zo is te lezen in een voorstel dat 
basisvoorwaarden moet scheppen voor goede 
medezeggenschap. Bij de ESE krijgt een mede-
werker 40 uur per jaar en bij de ESHCC is dat 
zelfs maar 16 uur per jaar.

MEDEZEGGENSCHAP
COMPENSATIE VOOR

len waren dan ook een stuk concreter dan het verhaal van be-
wegingen als Rethink en De Nieuwe Universiteit, namelijk: be-
houd van de filosofiefaculteit, behoud van de bacheloropleiding 
Filosofie en beleid, dat onderwijs en wetenschap centraal stelt. 
“De faculteit en bacheloropleiding bestaan nog en er is voor ge-
kozen om zo min mogelijk te snijden in wetenschappelijk en on-
derwijzend personeel.”
Eigenlijk was het ook een gunstig toeval dat de reorganisa-
tie bij Wijsbegeerte zich in dezelfde periode afspeelde als de 
Maagdenhuisbezetting. “Het is natuurlijk moeilijk te bewijzen, 
maar ik denk dat de druk die uitging van de protesten van studen-
ten en wetenschappers, en de media-aandacht daarvoor, zeker 
geholpen heeft”, zegt Heijmeskamp. Ook Van Tuinen noemt het 
afwenden van een grootscheepse reorganisatie bij Wijsbegeerte 
als een concrete uitwerking van de acties vorig voorjaar. 

Een goed gesprek 
Een van de onderwerpen die hoger op de agenda staat dankzij 
de Academische Lente, is de versterking van medezeggenschap. 
Op initiatief van de toenmalige voorzitters van het College van 
Bestuur en de Universiteitsraad werd een project gestart om de 
kwaliteit van de faculteitsraden en opleidingscommissies een 
impuls te geven, dat de titel ‘het goede gesprek’ meekreeg. 
Een van de conclusies van dat project is dat er grote verschillen 
zijn in compensatie van en waardering voor medezeggenschaps-
werk, en er zijn minimumvoorwaarden nodig om medezeggen-
schap goed te laten functioneren. Medewerkers die zich inzetten 
voor de faculteitsraad van de ESHCC krijgen bijvoorbeeld maar 
twee dagen compensatie op jaarbasis. Ook wordt lang niet over-
al gebruik gemaakt van het recht op trainingen, en in functione-
ringsgesprekken werkt een actieve rol in de medezeggenschap 
vaak eerder in je nadeel dan in je voordeel. Er ligt momenteel 
een voorstel dat vergoedingen voor studenten, tijdscompensatie 
en erkenning voor medewerkers, en scholing en ondersteuning 
naar een hoger plan moet brengen. 
Dat voorstel is een goede eerste stap, geven meerdere medezeg-
genschappers aan. Toch wist lang niet iedereen dat er nog le-
ven zat in ‘het goede gesprek’. “Voor de zomer zijn we voor het 
laatst bijeengekomen en sindsdien hebben we er niets meer 
over gehoord”, zegt filosofiestudent en faculteitsraadslid Maria 
Brederode. “En nu ligt er ineens een voorstel – weliswaar een 
goed voorstel – dat niemand van ons gezien heeft. Kun je dat wel 
een goed gesprek noemen?” 
Toch hebben de bijeenkomsten nut gehad, denkt Brederode. “Je 
merkt dat er nu meer wederzijds begrip is in onze faculteits-
raad.” Ook op andere faculteiten proeven medezeggenschappers 
kleine veranderingen: ze zien een subtiele cultuuromslag, of 
merken dat ze eerder de documenten krijgen waar ze om vragen. 
Bij Sociale Wetenschappen werd een dag op de hei georgani-
seerd met bestuurders en medezeggenschappers. “Opvattingen 
over de rol van de raad lagen vorig jaar ver uiteen”, zegt voor-



zitter van de faculteitsraad Jacko van Ast. 
“Het gaat nog lang niet altijd goed, maar je 
ziet nu wel dat ideeën over die rol dichter 
bij elkaar liggen.” 

Wetenschap beoordelen
Door veranderingen in het Standaard Eva-
luatie Protocol, de methode om weten-
schappelijk onderzoek te beoordelen, ont-
staat er meer vrijheid om af te wijken van 
gestandaardiseerde evaluaties. “Dat is een 
goede ontwikkeling, want met standaardi-
sering komt altijd kwantificering in soms 
niet heel erg nuttige metrics”, zegt Schin-
kel. “In de visitatie van Sociologie zijn we 
van plan om meer nadruk te leggen op het 
narratieve aspect. We gaan onze prestaties 
minder uitdrukken in lijstjes en cijfers en 
meer woordelijk verslag doen van waar 
wij denken dat we staan, wat we in de toe-
komst willen en waarom we denken dat ons 
onderzoek goed of relevant is.”
Bij de onderzoeksgroep van Schinkel zit 
ook een promovenda die onderzoek doet 
naar nieuwe manieren om de kwaliteit en 
relevantie van wetenschap te beoordelen. 
Zij is in september begonnen en gaat in eer-
ste instantie de opleidingsvisitatie van de 
Erasmus School of Law volgen, omdat daar 
geëxperimenteerd wordt met verschillende 
vormen van evaluatie.

Academisch gefundeerde reflectie
Een reorganisatie die niet doorging, ge-
sprekken over de kwaliteit van medezeg-
genschap en wat meer ruimte voor een bre-
dere beoordeling van de kerntaken van een 
universiteit: het zijn kleine veranderingen 
die misschien niet direct een gevolg zijn 
van de protesten van vorig voorjaar, maar 
wel passen in een sluimerende onvrede 
die al langer heerst. Die protesten mogen 
dan misschien in een korte periode heb-
ben plaatsgevonden, de onderwerpen die 
ze aansneden leefden al langer. “De meeste 
thema’s van Rethink, zoals de herziening 
van het financieringsmodel, hebben een 
lange implementatietijd”, zegt Van Tuinen. 
“Grote veranderingen had ik niet op deze 
termijn verwacht.”
“Dat er op dit moment nauwelijks concrete 
veranderingen te noemen zijn, laat vooral 
zien dat zoiets aandacht moet blijven krij-
gen”, zegt Schinkel. Het recent opgerich-
te Erasmus Institute of Public Knowledge 
wil het fundamentele debat over de rol 
en de toekomst van universiteiten blijven 
aanwakkeren. “We willen een plek op de 
universiteit creëren waar een academisch 
gefundeerde reflectie op de universiteit 
plaatsvindt.” ↙

‘De kwetsbaarheid  
van de Erasmus 
Universiteit is, 
dat bijna niemand 
zich druk maakt 
over wat een uni-
versiteit moet zijn’
 ↘ Sjoerd van Tuinen
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‘Transparant, duurzaam en efficiënt’ gaat 
het worden. De laagbouw van L wordt 
gemoderniseerd en ook komt er een 
nieuwe proefrechtbank in het gebouw. En 
de succesformule van het Polakgebouw 
wordt ook hier herhaald, getuige de tekst 
op de projectwebsite: ‘Via de vele trappen 
wordt de verbinding tussen de etages 
sterk verbeterd.’
Ook de Universiteitsbibliotheek wordt 
ondertussen voorbereid op de toekomst. 
De vloeren gaan eruit, er komen ‘vides’ en 
natuurlijk wordt ook hier alles ‘lichter’ en 
‘ruimer’, met 900 studieplekken en een 
nieuwe entree aan de Institutenlaan. 
In het collegejaar 2017-2018 kun je zelf 
zien hoe licht en ruim alles geworden is, 
maar de komende maanden heerst in de 
bibliotheek en het L-gebouw eerst nog het 
ijzeren regime van de sloophamer. 
Mocht je denken dat het al lichter en 
ruimer op en rond de campus is geworden, 
dan kan dat kloppen; de schaduw van 222 
bomen langs de Burgemeester Oudlaan 
is verdwenen. Maar dat is weer een heel 
ander verhaal.

VERHAAL IN BEELD16 

→ Naast de tennisbanen is een opslag voor 
objecten die vanwege sloop- en verbouwwerk-
zaamheden van hun vaste stek weg moesten. 
Daar ligt als een prematuur paasei opeens nog 
een verweerd ei van het voormalige kunstwerk 
van Hans Petry, dat enkele jaren geleden werd 
gesloopt

→ Sloper Piet Noorlander heeft met zijn tien 
jaar oude sloopkraan maar een paar dagen no-
dig gehad om de drie dienstwoningen uit 1969 
te veranderen in een berg puin.

tekst ELMER SMALING EN RONALD VAN DEN HEERIK  fotografie RONALD VAN DEN HEERIK

De verf in het Polakgebouw is nauwelijks opgedroogd en 
het tweede deel van de parkeergarage onder de Erasmus 
Plaza nog niet eens geopend, of er beginnen alweer twee 
nieuwe bouwprojecten op campus Woudestein. De sleutel-
woorden voor de campus van de toekomst zijn: ‘lichter’ en 
‘ruimer’. En dus slaan de slopers als opmaat gaten in het 
dak van het L-gebouw. 

Slopen en 
hakken voor 
meer licht en 
ruimte

↓ Vanwege de herinrichting van de Burgemeester Oudlaan en de 
vervanging van het verouderde en lekke riool zullen in totaal 222 bo-
men gerooid worden. Slechts 52 stuks kunnen worden herplaatst. De 
meeste andere bomen – waaronder iepen, wilgen en platanen – zul-
len verplaatsing niet overleven omdat de wortels door het hoge 
grondwaterpeil zijn aangetast. 
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→ Ruud Verstraten in een kort werkoverleg 
met een collega. Hij wordt nog heibaas 
genoemd, maar heien doet hij niet. De 
fundering voor een verbinding tussen het 
L-gebouw en de nieuwe parkeergarage wordt 
middels groutinjectie aangebracht: boren en 
gelijktijdig vullen met beton.

↓ Zo ziet een verdieping in het L-gebouw eruit 
nadat alle binnenmuren gesloopt zijn. In de 
draagbalken worden doorvoergaten geboord 
voor de nieuwe leidingen.

↓ Richard is lasser en snijbrandt pijpen op 
maat op een plek in de zon naast het L-gebouw.

↓ Betonboorder Lambo.
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↑ Stellingbouwer Jeffrey de Heus en zijn collega 
hebben boven de vijver naast de bibliotheek een 
zwevende stelling gebouwd. Ze zijn trots op de 
bijzondere constructie.

→ Poolse bouwvakkers hebben een LB-college-
zaal teruggebracht tot een kale ruimte waar ook 
de trappen er nog aan moeten geloven.

↑ In de bibliotheek wordt al het zichtbare beton 
gereinigd. Om te voorkomen dat het afgespoten 
vuil overal terechtkomt, worden afscheidingen 
van dekzeil aangebracht.

→ Met het nodige lawaai wordt met een breekha-
mer de bovenste betonlaag verwijderd van een 
galerij in het L-gebouw.



In januari 2016 werden de onder-
zoeksresultaten uit het N=N-rap-
port van het onderzoeksinstituut 
Risbo in de commissie ERS (Edu-
cation, Research and Student Af-

fairs)van de Universiteitsraad besproken. 
Uit het rapport – uit juli 2015 – konden 
een paar positieve dingen voor de Eras-
mus Universiteit worden opgevist. Ja, het 
aantal studenten dat de propedeuse in 
één jaar had gehaald was flink gestegen. 
Niet alleen in het eerste jaar dat de maat-
regel bij ESE, ESL, ESHCC, iBMG en RSM 
werd ingevoerd (2012), maar ook in het 
jaar erop. En nee, de instroomcijfers van 
eerstejaarsstudenten waren niet gedaald 
na de invoering van N=N; ze waren zelfs 
wat gestegen.  
De grote vraag die aan de basis lag van 
het rapport was echter wat de langeter-
mijneffecten zijn van de invoering van de 
N=N-maatregel. Oftewel: studeren studen-
ten ook sneller af als zij in hun eerste jaar 
hebben moeten leren dat het belangrijk is 
om alles in één keer te halen?
Het antwoord daarop is wisselend. Bij de 
opleidingen Economie en Bedrijfsecono-
mie, Fiscale Economie, de internationale 
bachelor Economics and Business Econo-
mics, Geschiedenis en de rechtenopleidin-
gen haalden studenten meer studiepunten 
na twee jaar studeren ná de invoering van 
N=N dan daarvoor. Bij de andere opleidin-
gen is dat niet het geval. “Mogelijk komt 
dat omdat studenten in het tweede jaar 
meer tijd gaan besteden aan andere ac-
tiviteiten, zoals extracurriculaire activi-
teiten”, aldus dr. Gerard Baars, directeur 
van Risbo en één van de auteurs van het 
rapport. Een andere mogelijke verklaring 
is de zogenaamde post-BSA-dip: studenten 
laten wellicht in het tweede studiejaar de 
teugels iets vieren na de hoge eisen die in 
het eerste jaar werden gesteld. Zonder de 
wetenschap dat je wellicht niet verder kan 
studeren, is de nood van alles in één keer 
halen wellicht niet zo groot. Belangrijk is 

te vermelden dat deze mogelijke verkla-
ringen slechts hypotheses zijn en nog niet 
onderbouwd zijn met empirie.”

Compenseren
Als ‘goedmakertje’ voor de invoering van 
de BSA-norm van 60 ECTS in het eerste 
jaar en de beperking van het aantal her-
kansingen, voerde de Erasmus Universi-
teit de compensatieregeling in. Die behelst 
dat studenten een of meer onvoldoendes 
voortaan mogen compenseren met hoge-
re cijfers op andere vakken. De propedeu-
se halen is  hierdoor – naast de gestelde 
hogere eisen – nog steeds goed haalbaar, 
mits studenten met voldoende inzet stu-
deren.  Er kwam vervolgens kritiek op de 
compensatiemogelijkheid vanuit onder 
andere de Universiteitsraad en de Landelij-
ke Studentenvakbond. Die vreesden dat de 
kwaliteit zou dalen. Die angst lijkt echter 
geen werkelijkheid geworden, althans als 
je kijkt naar de eerste resultaten van het 
Risbo-onderzoek. Bij de meeste opleidin-
gen compenseert meer dan de helft van 
de studenten geen enkele vijf in het eerste 
studiejaar. Voor alle opleidingen geldt dat 
maar een klein gedeelte van de studenten 

meer dan twee vijven in het eerste jaar 
compenseert met hogere cijfers op ande-
re vakken. Niet heel verbazingwekkend, 
vindt Gerard Baars. “Het is niet aanneme-
lijk dat er een grote groep studenten is die 
heel veel vijven in het eerste jaar compen-
seert. Dit betekent namelijk dat ze op een 
flink aantal andere vakken een zeven of 
hoger moeten halen. In theorie zou dat na-
tuurlijk wel mogelijk zijn, maar in de prak-
tijk zie je het amper gebeuren.” 
Het Risbo raadt onbeperkt onvoldoendes 
compenseren echter af. In het onderzoek 
werden studenten die in het eerste jaar 
alleen maar voldoendes haalden namelijk 
vergeleken met studenten die één, twee 
of meer onvoldoendes compenseerden. 
Wat blijkt? Studenten die onvoldoendes 
compenseren halen bij negen van de veer-
tien onderzochte opleidingen minder stu-
diepunten na twee jaar studeren dan hun 
studiegenoten die in het eerste jaar alleen 
maar voldoendes haalden. Toch hebben 
de studenten die in het eerste jaar onvol-
doendes hebben gecompenseerd over het 
algemeen een heel acceptabel aantal stu-
diepunten behaald na twee jaar studeren. 
“Op basis van de nu beschikbare gegevens 

ANALYSE20 

N = N heeft 
zo zijn effect

Noem N=N en er is geen stu-
dent die niet zijn gezicht in 
een grimas trekt of die luid 
begint te zuchten. Maar je 
kunt klagen wat je wilt over 
de maatregel, feit blijft wel 
dat er aanzienlijk meer  
studenten in één jaar hun 
propedeuse halen.

tekst JOLENE MEIJERINK  
beeld ESTHER DIJKSTRA



over de doorwerking van de compensatie-
regeling zou wel kunnen worden overwo-
gen om het maximaal aantal te compense-
ren onvoldoendes in het eerste studiejaar 
voor alle opleidingen op twee te stellen. 
Dit vanwege het feit dat de groep die drie 
of meer vijven compenseert klein is en dat 
deze groep de slechtste studievoortgang 
na twee jaar studeren laat zien”, aldus Ge-
rard Baars.

Onderlinge verschillen 
Harde conclusies kan en wil Risbo over 
het succes van de N=N-maatregel niet 
trekken. Dat is ook moeilijk met de cijfers 
die tot nu toe beschikbaar zijn. Het is bij-
voorbeeld nog niet duidelijk welk effect de 
invoering van N=N heeft op het percentage 
studenten dat de bacheloropleiding bin-
nen de nominale duur (dus drie jaar, plus 
maximaal één extra jaar) afrondt. Het is 
nog even wachten op deze gegevens. Ook 
is het moeilijk vergelijken tussen de perio-
de voor en na de invoering van N=N als er 
in de tussentijd zoveel is veranderd en er 
daarnaast ook nog onderlinge verschillen 
zijn tussen faculteiten in de vormgeving 
van de regeling.

In 2012 ging de juridische faculteit bij-
voorbeeld over op een geheel ander studie-
methode. In plaats van werk- en hoorcolle-
ges, voerde de faculteit probleemgestuurd 
onderwijs in. En dan is er nog het verschil 
in de uitwerking van regeling N=N. Zo mag 
je bij de Erasmus School of Economics  
bijvoorbeeld maximaal drie vijven com-
penseren en maximaal drie herkansingen 
per jaar doen (mits je wel het eerste ten-
tamen hebt gemaakt en bij 70 procent van 
de practica aanwezig was), bij de faculteit 
Erasmus School of History, Culture and 
Communication kun je twee vijven com-
penseren met minimaal een zeven en mo-
gen studenten maximaal drie schriftelijke 
tentamens herkansen. De juristen mogen 
dan weer onbeperkt compenseren, zo-
lang ze maar gemiddeld een zes staan en 
mogen maar twee tentamen herkansen. 
Dan is er nog de faculteit Instituut Beleid 
& Management Gezondheidszorg. Daar 
mogen studenten per cluster één vak com-
penseren (minimaal 4,5), met twee her-
kansingen per cluster. Tot slot mogen de 
studenten van de Rotterdam School of Ma-
nagement maximaal een vijf compenseren 
met twee zevens, of een acht en hoger en 

zijn er maximaal vier herkansingsmoge-
lijkheden.

Harde knip
Als N=N de belangrijkste reden zou zijn 
van de studierendementsverhoging, dan 
moeten de resultaten verschillen met an-
dere universiteiten waar N=N niet is in-
gevoerd. Dat is echter niet het geval. Ook 
daar halen studenten eerder dan voorheen 
hun bachelor, zo meldde de Vereniging van 
Nederlandse universiteiten (VSNU) afgelo-
pen jaar. De stijging in studierendement 
lag volgens de VSNU vooral aan de invoe-
ring van de ‘harde knip’, de maatregel die 
voorkomt dat studenten aan een master 
beginnen voordat ze hun bachelor afron-
den. Ook de invoering van deze maatregel 
is meegenomen in het onderzoek. 
De ‘harde knip’ mag de voornaamste re-
den zijn, ook de invoering van het bindend 
studieadvies bij de andere universiteiten 
heeft zo zijn invloed op de motivatie van 
studenten. Bij het bindend studieadvies 
moeten studenten een bepaald aantal 
studiepunten behalen in het eerste jaar. 
Hoeveel studiepunten dat zijn, varieert 
per universiteit. Zo moeten studenten 
van Maastricht University minimaal 42 
studiepunten halen tegen bijvoorbeeld de 
studenten van de TU Delft 45. En als stu-
denten al niet bang zijn weggestuurd te 
worden, dan werken ze wel harder door de 
financiële consequentie die langstuderen 
met zich meebrengt sinds de invoering 
van het leenstelsel.

Blijvertje
Alle voors en tegens tegen elkaar afwe-
gend, lijkt het iets te makkelijk om alle 
positieve effecten op het conto van N=N te 
schrijven. En om vervolgens dan maar de 
N=N-maatregel (of in ieder geval een BSA) 
voor álle jaren in te voeren. Momenteel 
experimenteert de Universiteit van Leiden 
hiermee. Een meerderheid van de Twee-
de Kamer heeft echter al gezegd hier niet 
voor te zijn. Studenten kunnen wat dat be-
treft dus opgelucht ademhalen, maar één 
ding duidelijk: N=N is een blijvertje. ↙
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Het Risbo is een onafhankelijk instituut dat zich 
bezig houdt met onderwijsvraagstukken, maat-
schappelijke vraagstukken en innovaties in het 
publieke domein. Het instituut is verbonden 
aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 



Er zijn vrouwen in Nederland die, 
ondanks dat ze trouw de pil ge-
bruiken, toch telkens zwanger 
worden. Een medisch wonder 
zou je denken. Wat blijkt na 

doorvragen? Ze gebruiken hem vaginaal 
of slikken hem alleen voordat ze gemeen-
schap hebben. Het lezen en begrijpen van 
de bijsluiter blijkt een te ingewikkelde op-
gave. “Daar kunnen wij ons natuurlijk niks 
bij voorstellen”, zegt Martine Bouman, die 
aan de wieg stond van het dagelijks televi-
sieprogramma Nederland in Beweging en 
adviseerde over verhaallijnen in Medisch 
Centrum West. “Maar het gebeurt écht. 
Als je kijkt hoeveel kosten en hoeveel per-
soonlijk leed dat met zich meebrengt, dan 
is het van groot belang dat de bereikbaar-
heid van deze doelgroep veel hoger op de 
agenda komt te staan.”

Vertaalslag
Dat er bij medische instellingen veel kun-
dige, betrokken mensen zitten die enorm 
hun best doen om met deze doelgroep te 
communiceren, wil Bouman graag on-
derstrepen. “Maar toch gaat er iets mis. 

Vanuit hun opleiding en achtergrond zijn 
ze gewend op een zeer rationele en cogni-
tieve manier te denken en te praten. Als 
gezondheidsprofessional moet je de hele 
range kunnen bedienen van hoogopge-
leid tot analfabeet. Dat vraagt nogal wat 
inzicht in verschillende communicatiestij-
len en in hoe mensen informatie verwer-
ken. In de praktijk wordt die vertaalslag 
onvoldoende gemaakt. Dat is geen onwil, 
maar meer een overschatting van wat 
mensen begrijpen. Deels wordt dat ge-
voed doordat mensen vaak geneigd zijn ja 
te knikken, ook al begrijpen ze het niet. Ze 
schamen zich om het nog een keer te vra-
gen of ze denken ‘ik zeg nu niks en ik zoek 
het thuis wel uit’. En vervolgens blijven ze 
met hun probleem zitten.”

Rechtvaardigheidsgevoel
Boumans persoonlijk drijfveer om zich 
specifiek met deze doelgroep bezig te 
houden, gaat ver terug. “Ik kom uit een 
hardwerkende familie in het Westland. 
Ik heb met veel verschillende mensen te 
maken gehad. Daardoor kan ik goed brug-
gen bouwen. In het verleden werkte ik bij 

de Nederlandse Hartstichting. We kregen 
onze financiële middelen uit collectebus-
sen. Ik zag dat iedereen geld in de collec-
tebus deed, ongeacht sociale status, leef-
tijd, achtergrond of inkomen. Mijn salaris 
werd dus letterlijk betaald door iedereen. 
Daar wilde ik iets voor terugdoen. In epi-
demiologische onderzoeken las ik vervol-
gens dat hart- en vaatziekten veel vaker 
voorkomen onder lageropgeleiden. Ze 
overlijden ook gemiddeld zeven jaar eer-
der en krijgen twaalf jaar eerder gezond-
heidsklachten dan hoogopgeleiden. Men-
sen die nooit de kans hebben gehad zich te 
ontwikkelen of voor wie een opleiding te 
hoog gegrepen is, hebben dus minder goe-
de kansen om te overleven. Dat tastte mijn 
rechtvaardigheidsgevoel aan. Natuurlijk 
is er meer aan de hand, maar het beter af-
stemmen van gezondheidsinformatie op 
de leefwereld en het begripsniveau van de 
doelgroep is wél een belangrijk onderdeel 
van de oplossing.” 

Tips voor Scripts 
Informatie tot je nemen en begrijpen is 
één ding. Maar er zit nog een stapje 

Een op de negen Nederlanders is laaggeletterd. Medische 
informatie komt moeilijk bij deze groep terecht. En áls ze het 
al oppikken, is het vaak te ingewikkeld en dus laten ze het 
maar zitten. Door het inzetten van soaps, internetseries en 
serious games wil Martine Bouman, bijzonder hoogleraar 
Entertainment Media and Social Change, het tij keren.

Bijzonder hoogleraar Martine Bouman wil 
laaggeletterden bereiken 

‘Een soapie met een 
soa werkt beter dan 
een brochure’

tekst SANNE VAN DER MOST  
fotografie RONALD VAN DEN HEERIK
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voor. Namelijk de bewustwording dat 
informatie überhaupt voor jou is bedoeld 
of interessant is. Bouman: “Als je niet 
ziek bent, geen last van overgewicht of 
gehoorschade hebt, waarom zou je er 
dan informatie over willen hebben? Dat 
heeft allemaal te maken met preventieve 
gezondheidszorg. En dat werkt bij iedere 
doelgroep anders. Er wordt vaak gezegd 
dat laagopgeleide mensen moeilijk 
bereikbaar zijn. Dat is niet waar. Ze zijn 
best bereikbaar, alleen onze methoden 
werken niet goed. Televisie bereikt ze 

wél. Daarmee bereik je in één klap een 
heleboel mensen. Laaggeletterden zijn 
niet altijd in staat om ingewikkelde in-
houdelijke informatie tot zich te nemen. 
Maar ze worden wel vaak geboeid door 
een interessant verhaal en door ontwik-
kelingen van personages waarmee ze zich 
kunnen identificeren.”
Vanuit het Centrum Media & Gezondheid 
in Gouda, waar Bouman wetenschappe-
lijk directeur is, heeft ze samen met haar 
team het online platform Tips voor Scripts 
opgezet. “Als een tv-serie populair is en 

→Martine Bouman, bijzonder hoogleraar 
Entertainment Media and Social 
Change, op haar woonboot in het oude 
centrum van Gouda.
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goed loopt, dan is het natuurlijk fijn als 
de schrijvers maatschappelijke thema’s 
aankaarten die actueel zijn én accuraat 
worden gebracht. Natuurlijk kun je als 
schrijver zelf googlen naar informatie, 
maar er is zo ontzettend veel te vinden, en 
lang niet alles is wetenschappelijk onder-
bouwd.” 
Om schrijvers te inspireren en ze van de 
juiste informatie te voorzien, geeft het 
Tips voor Scripts-platform waardevolle 
gezondheidstips en -adviezen. “Natuur-
lijk bepalen de schrijvers uiteindelijk zelf 
wat ze ermee doen. Het moet wél passen 
binnen de verhaallijn, en de karakters 
moeten geloofwaardig blijven. Maar in 
het kader van de nieuwe richting die de 
publieke omroep op wil – geen puur en-
tertainment meer – ontstaat zo natuurlijk 
een win-winsituatie.”

Condoompot
Zo was de serie Costa een gouden kans 
om veilig vrijen beter op de kaart te zet-
ten. De gelijknamige film over vakantie-
vierende jongeren in Salou was destijds 
zo populair, dat er een televisieserie van 
werd gemaakt. De hoofdpersonen vormen 
een hechte vriendengroep die samen in 
één huis wonen. “Daar gebeurt natuur-
lijk veel”, licht Bouman toe. “Vrijen was in 
de film behoorlijk aanwezig.” Samen met 
Soa Aids Nederland adviseerde Bouman 
over dramalijnen rondom veilig vrijen in 
de serie, gewoon als natuurlijk onderdeel 
van het dagelijks leven, om soa’s en onge-
wenste zwangerschappen te voorkomen. 
“Daar kwamen prachtige verhaallijnen 
uit. De condoompot werd een running 
gag. Net als een droppot stond die in de 
keuken en iedereen mocht er gebruik van 
maken. Op een gegeven moment was de 
condoompot leeg. Binnen een dag waren 
er wel zeven condooms uit verdwenen. Ie-
dereen was verbaasd, en zo werd het on-
derdeel van het plot. Een mooi voorbeeld 
van een sympathieke, spannende ver-
haallijn en tegelijkertijd een natuurlijke 
manier om zoiets als condooms onder de 
aandacht te brengen.”

Cocakop en haperhoofd
Mede vanuit haar nieuwe Rotterdamse 
leerstoel wil Bouman het vakgebied 
Entertainment Education verder verdie-
pen. “Het is een uitdagend terrein met 
een enorme theoretische onderbouwing. 
Gelukkig hebben we inmiddels veel erva-
ring opgedaan met samenwerking met de 

creatieve mediasector. Je moet ook kijken 
naar hoe je de educatieve effecten binnen 
entertainment formats kunt onderzoe-
ken, los van alleen de kijkcijfers.”
Met het door ZonMw gefinancierde on-
derzoeksproject Mark My Words is een in-
novatieve stap gezet. “Samen met de ma-
kers van Goede Tijden Slechte Tijden in-
troduceerden wij zogenaamde ‘markers’ 
– unieke nieuwe woorden – die te maken 
hebben met bepaalde gezondheidsthe-
ma’s. Een karakter uit de serie was ver-
slaafd aan heroïne en had een ‘cocakop’. 
Die jongen wordt bedreigd door zijn dea-
ler. Zijn broer springt in, krijgt een klap 
op zijn hoofd en heeft vervolgens een 
hersenbeschadiging die hij ‘haperhoofd’ 
noemt. Die twee unieke markers hebben 
we als trefwoorden in een social monito-
ring tool ingevoerd. Vervolgens zochten 
we online gesprekken tussen jongeren 
waarin ze de woorden gebruiken. En die 
vonden we. Sterker nog, wie nu cocakop 
en haperhoofd intypt, vindt meerdere 
hits, zoals een gesprek op een blog tus-
sen studenten die willen stappen. Eentje 
zegt: ‘Ik kan niet mee, want ik moet nog 
zoveel studeren, dat lukt niet met mijn 
haperhoofd.’ Een effect dat uniek is toe 
te schrijven aan die aflevering van Goe-
de Tijden Slechte Tijden. We kunnen met 
veel meer zekerheid zeggen dat de even-
tuele impact wordt veroorzaakt door de 
betreffende verhaallijn in de serie.”
Mark My Words is genomineerd voor de 
Best Practice Award, tijdens de General 
Online Research (GOR) Conference in 
Dresden begin 2016. 

Meer dan alleen gezondheid
De nieuwe Rotterdamse leerstoel Enter-
tainment Media and Social Change is ver-
bonden aan het Erasmus Research Centre 
for Media, Communication and Culture 
binnen de Erasmus School of History, Cul-
ture and Communication. Op 1 juli 2015 
is Martine Bouman officieel benoemd. 
Haar oratie vond plaats op 22 januari 
jl. en vanaf april starten haar colleges. 
Vanuit haar leerstoel gaat Bouman zich 
verdiepen in meer dan alleen gezondheid. 
“Sociale tolerantie is bijvoorbeeld ook 
een belangrijk onderwerp”, zegt Bouman. 
“Zeker nu met de vluchtelingenproble-
matiek is het belangrijk om te kijken hoe 
mensen met een open vizier en een open 
mind samen kunnen leven op een kleiner 
oppervlak dan ze gewend zijn en tussen 
veel verschillende culturen.”↙

‘Vaak wordt 
gezegd dat 
laagopgeleide 
mensen moeilijk 
bereikbaar zijn. 
Dat is niet waar. 
Televisie bereikt 
ze wél’ 
 ↘  Martine Bouman

Martine Bouman (PhD) is wetenschappelijk di-
recteur en oprichter van het Centrum Media & 
Gezondheid in Gouda en bijzonder hoogleraar 
Entertainment Media and Social Change aan de 
Erasmus Universiteit (bij het Erasmus Research 
Centre for Media, Communication and Culture, 
ERMeCC). Ze promoveerde in 1999 aan de Uni-
versiteit van Wageningen en publiceerde haar 
baanbrekende dissertatie ‘The Turtle and the 
Peacock: the entertainment-education strategy 
on television’. Haar huidige onderzoek richt zich 
op mediagebruik, populaire cultuur, story tel-
ling, gezondheidscommunicatie, laaggeletterd-
heid en sociaaleconomische gezondheidsver-
schillen. Zij is internationaal award winner en 
expert op het gebied van Entertainment Educa-
tion for Social Change (EE) en heeft een jaren-
lange ervaring in het ontwerpen, uitvoeren en 
onderzoeken van gezonde leefstijlprojecten en 
campagnes. Ze werkt(e) samen met creatieve 
professionals in diverse mediaprojecten zoals 
Medisch Centrum West, Costa, Je Echte Leef-
tijd en Nederland in Beweging.
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tekst WOUTER MEIJER
fotografie LEVIEN WILLEMSE

Code rood, ik ga verhuizen! De zoek-
tocht naar een geschikte woonruimte 
zit er eindelijk op: van mijn studenten-
kamer promoveer ik komende maand 
naar een bescheiden benedenwoning 
mét tuin in een leuke wijk in Rotterdam. 
Maar voor ik die handtekening op het 
huurcontract kon zetten, heb ik wel 
maandenlang het internet afgespeurd 
naar die ene droomwoning. 
Aanvankelijk dacht ik dat het een eitje 
zou zijn. Want verhuurt woningcorpora-
tie Vestia immers niet veel woningen aan 
studenten? Dat viel tegen: die ‘wonin-
gen’ bleken, na enig speurwerk, vooral 
gewoon kamers te zijn. Vervolgens 
belegde ik een soort spoedoverleg met 
wat medestudenten; die vertelden me 
dat het als student helemaal nog niet zo 
makkelijk is om aan een echte woning 
te komen. Er blijkt in Rotterdam een 
enorme vraag te zijn naar woonruimte, 
en huisbazen blijken regelmatig een dui-
delijke afkeer te hebben van bewoning 
door ‘studenten’. En dan is er natuurlijk 
nog de betaalbaarheid; ook wel een din-
getje. Maar goed, het leed is inmiddels 
allemaal geleden: ik heb een huis!
Trouwens, over geld gesproken: het 
verhuizen zelf is ongelooflijk duur. 
Mijn vader, een thuisklusser pur sang, 
voorspelde al dat mijn bankrekening de 
rode cijfers in zou duiken. Daar moest 

ik wel om lachen, want dacht bij mezelf: 
zo erg kan het niet zijn. Als we binnen 
no-time klaar zijn met klussen, ik de 
spullen goedkoop op de kop weet te 
tikken, en ik – dankzij mijn bijbaantjes 
– een redelijke buffer aan spaargeld 
heb opgebouwd, dan hou ik zelfs na een 
lange dag schilderen, vloertje leggen of 
spullen sjouwen nog wel wat geld over 
om biertjes van te kopen. 
Niets bleek minder waar. Wat begon 
met een paar potjes verf bij de Gamma, 
en een nieuwe laminaatvloer, eindigde 
in een frequent op en neer pendelen 
naar de bodemloze put die IKEA heet. 
Het voelt inmiddels alsof dankzij al mijn 
aankopen bij dit blauw-gele woonwal-
halla, ik persoonlijk verantwoordelijk 
ben geweest voor het spekken van de 
Zweedse economie. Echt, ik had nooit 
gedacht dat je zoveel geld uit kon geven 
aan het opknappen en inrichten van een 
woning. Het kostte me bloed, zweet, 
tranen, maar vooral geld, heel veel geld. 
Mijn vader heeft gelijk. Mijn spaargeld is 
verdwenen als sneeuw voor de zon; de 
komende maanden leef ik noodgedwon-
gen een sober bestaan. 
Ik heb begrepen dat verhuizen in de top 
3 van meest stressvolle gebeurtenissen 
staat. Dat kan ik me nu helemaal voor-
stellen. Maar dat het zo’n gigantische 
rib uit mijn lijf zou zijn, kan ik nog steeds 
niet bevatten.

Wouter Meijer (23) is masterstudent 
Health Care Management

Bloed, zweet 
en tranen
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tekst ROWAN NIEUWLAND

V rijwilligerswerk in het bui-
tenland, ook wel voluntou-
rism genoemd is populair. 
Veel jongeren trekken er 
rond hun twintigste op uit 

omdat ze iets nuttigs willen doen voor 
mensen die het minder goed hebben dan 
zij zelf. Vaak reizen ze af naar derdewe-
reldlanden waar ze een aantal weken mee-
helpen bij het lesgeven aan kinderen, het 
bouwen van huizen of het organiseren 
van activiteiten. Maar helpen zij hiermee 
niet vooral zichzelf in plaats van de loka-
le bevolking? Volgens Marjolijn Hekelaar, 
onderzoekster aan de EUR heeft de plaat-
selijke bevolking er lang niet altijd iets 
aan, en zijn er betere manieren om hulp  
te bieden. 
Halde van Rijn van vrijwilligersorgani-
satie SIW is het er niet mee eens dat de 
vrijwilligers vooral zichzelf helpen. “Het 
werkt twee kanten op. De vrijwilliger leert 
van de mensen met wie hij of zij het vrij-
willigerswerk doet, en de mensen daar le-
ren van de vrijwilliger.” 
Sara Kinsbergen, onderzoekster aan de 
Radboud Universiteit houdt zich bezig 
met kleinschalige ontwikkelingshulp en 
denkt dat het vooral belangrijk is dat de 
vrijwilliger vooraf en na afloop zichzelf 
de juiste vragen stelt. “Voluntourism geeft 
mensen vaak een goed gevoel, en ik geloof 
dat in sommige gevallen de vrijwilliger er 
meer aan heeft dan de mensen ter plekke. 
Iemand kan bijvoorbeeld op zijn cv zetten 
dat hij een paar weken vrijwilligerswerk 
gedaan heeft in het buitenland, wat kan 
helpen bij het vinden van een baan. Wat 
heel belangrijk is, is dat je vooraf nadenkt 
over wat je gaat doen en of dat relevant 
is. Na afloop moet je de vraag stellen: wat 
heb ik hier nu eigenlijk gedaan? En is wat 
ik gedaan heb relevant geweest? Je moet 
kritisch kijken naar de bijdrage die je hebt 
geleverd voor de lokale bevolking.” 
Volgens Kinsbergen ligt de waarde voor de 

lokale bevolking vooral aan het soort pro-
ject waar je aan meewerkt. “Nu zijn veel 
van de projecten waar je als vrijwilliger te-
rechtkunt gericht op traditionele ontwik-
kelingshulp, bijvoorbeeld de binnenkant 
van een school verven, want ‘het is zo zie-
lig dat die kinderen in een lelijk gebouw 
zitten.’ In veel landen is er juist een heel 
ander soort hulp nodig, zoals die welke 
op de lange termijn voor positieve ver-
anderingen kan zorgen. Vrijwilligers uit 
westerse landen kunnen daar vaak niet bij 
helpen; die zijn daar niet lang genoeg en 
kennen de lokale context dan onvoldoende 
om aan een meer structurele verandering 
bij te dragen. Het is beter als dat gedaan 
wordt door mensen uit het land zelf. Het 
is moeilijk hard te maken, maar ik denk 
dat in sommige gevallen de vrijwilligers 
de lokale studenten en werknemers van 
de markt duwen. Vaak zijn er mensen in 
het land zelf die het werk kunnen doen. 
Projecten zouden bijvoorbeeld samen 
met lokale universiteiten of hogescholen 
gedaan kunnen worden. Maar doordat er 
nu zoveel westerse vrijwilligers komen, 
wordt daar niet eens naar gekeken.” 
Hoe groot de bijdrage is die je kunt leve-
ren, ligt volgens Lucas Meijs, hoogleraar 
Strategic Philanthropy bij de RSM, ook 
aan de organisatie waarmee je op pad 
gaat. “De relatie tussen de organisatie in 
het land waar je naartoe gaat en je thuis-
organisatie is belangrijk. Wanneer die 
goed is, heb je veel meer kans dat je echt 
het verschil kunt maken. De balans moet 
goed zijn; het is niet de bedoeling dat 
hetzelfde hekje iedere week opnieuw ge-
schilderd wordt. Dingen gaan doen waar 
je helemaal niet geschikt voor bent, is ook 
geen goed idee. Daarom is het belangrijk 
om van tevoren goed om de tafel te gaan 
zitten met de organisatie, en te weten wat 
er van je verwacht wordt, zodat je niet 
voor verassingen komt te staan en goed  
voorbereid bent.”

Onze 
wetenschappers 

beweren nogal eens 
wat. Hoe kijken 

anderen ertegen-
aan?

‘Met 
voluntourism 
help je vooral 

jezelf’
Door wie: Marjolijn Hekelaar, 

junior researcher aan de Erasmus 
School of Economics (ESE)

Waar: bij Van Liempt Live op 
18 januari
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Hoeveel uur per week ben je bezig voor het 
RSG? “Dat verschilt. Gemiddeld 70 uur met 
uitschieters van 80 uur.”
Heb je nog wel tijd voor een privéleven? “Wei-
nig. Het scheelt dat mijn vriendin ook lid is en 
we in hetzelfde dispuut zitten. Als ik op de so-
ciëteit ben, kan ze gewoon langskomen. Uit-
eindelijk is het een kwestie van goed plannen.”
En wat vinden je ouders ervan? “Die zijn 
trots. Ze zijn zelf lid geweest van het RSG en 
hebben elkaar daar ook leren kennen. Net zo-
als mijn vriendin en ik. Het is fijn dat ze we-
ten hoe het verenigingsleven in elkaar zit. Ik 
hoor weleens van andere studenten dat hun 
ouders denken dat een bestuursjaar een jaar 
lang bier drinken betekent, maar dat is abso-
luut niet het geval. Mijn ouders waren meteen 
enthousiast toen ze hoorden dat ik voorzitter 
zou worden.”
Wat is jouw bestuursstijl? “Een bestuur draai 
je niet in je eentje. Samenwerken vind ik daar-
om belangrijk. Uiteindelijk ben ik er als voor-
zitter voor om de planning in de gaten te hou-
den, maar mijn belangrijkste taak is om mijn 
bestuursgenoten en leden te motiveren en te 
steunen. Ik help graag mensen. De blijdschap 
en opluchting op iemands gezicht als iets lukt 
waar hij of zij moeite mee had, dat vind ik echt 
gaaf.” 

En wat vinden je bestuursgenoten van je lei-
dinggevende capaciteiten? “Nou dat is dus 
wel grappig: in commissies nam ik graag het 
voortouw. Als voorzitter wilde ik het anders 
doen, juist iedereen betrekken in het besluit-
vormingsproces. Als feedback van mijn be-
stuursgenoten kreeg ik te horen dat ik juist 
wat meer de leiding mag nemen. Ik probeer 
hierin een goede balans te vinden.”
Klinkt allemaal heel positief, is er ook nog 
iets misgegaan? “Tijdens een jool worden de 
leden van de vereniging rondgereden in bij-
voorbeeld een bus of in koetsen. In novem-
ber huurden we een partybus en reden naar 
Vlaardingen. Lang geleden deden leden dit 
ook en die kwamen toen per toeval de burge-
meester tegen, die ze vervolgens toezongen. 
Eenmaal in Vlaardingen wachtten een aan-
tal wethouders en de locoburgemeester ons 
op op het balkon van het gemeentehuis. Wij 
zongen allerlei studentenliedjes, waaronder 
het Io Vivat. De sfeer was uitgelaten en uit 
enthousiasme riep ik toen dat de locoburge-
meester en de wethouders ook een nummer 
moesten zingen. Mijn bestuursgenoot keek 
me verschrikt aan. Gelukkig zetten de wet-
houders en de locoburgemeester vrij snel het 
Wilhelmus in. Een flinke opluchting.” ↙

Inez de Jong, RSG
Motto: 

‘Als je iets doet, 
ga er dan ook 

helemaal voor’

tekst  JOLENE MEIJERINK  
fotografie MICHEL DE GROOT

Naam: Inez de Jong
Leeftijd: 22
Studie: Integrale veiligheidskunde 
(InHolland Zuid)
Voorzitter sinds: september 2015
Vereniging: Het Rotterdamsch Studenten 
Gezelschap (RSG), een gezelligheidsvereni-
ging voor studenten van de Rotterdamse ho-
gescholen en de Erasmus Universiteit. De 
vereniging is opgericht in 1921. Bij het RSG lo-
pen studenten geen ontgroening en draait het 
om gelijkwaardigheid en keuzevrijheid. Er zijn 
rond de 400 studenten lid van de vereniging. 



DINSDAG 1 MAART 
19.00 – 21.00 UUR 
GRATIS | NL
↘FILM EN LEZING
RIGHT MOVIE NIGHT
Erasmus Paviljoen
Op 16-jarige leeftijd werd 
Maja Bradarić gewurgd en 
in brand gestoken door 
haar eigen vrienden. Over 
deze zaak is nu de speel-
film Schemer gemaakt. 
Tijdens deze avond verge-
lijkt Jolande uit Beijerse 
(hoofddocent Straf(pro-
ces)recht bij de ESL) de 
film met de oorspronkelij-
ke strafzaak. 

Kaarten reserveren kan 
op sgerasmus.nl
IN SAMENWERKING MET DE JFR (JU-

RIDISCHE FACULTEITSVERENIGING 

ROTTERDAM), CIA (CRIMINOLOGIE 

IN ACTIE) EN HET WICHMANN 

DISPUUT

WOENSDAG 2 MAART
20.00 – 21.30 UUR 
€ 2,50 / € 5,- | NL
↘TALKSHOW
BORED OF FEMINISM?
Arminius
Hoewel de werken van Vir-
ginia Woolf bijna een eeuw 
geleden voor het eerst 
gepubliceerd werden, zijn 
ze nog altijd relevant. Zo 

ook het boek A room of 
one’s own. Tijdens deze 
avond wordt besproken 
hoe dit werk het feminis-
me heeft beïnvloed en wat 
het in deze tijd nog voor 
waarde heeft.

Kaarten reserveren kan 
op Arminius.nu
IN SAMENWERKING MET DE BORED 

TO DEATH BOOK CLUB

DONDERDAG 3 MAART
17.00 – 18.30 UUR 
€ 5,- | NL + EN
↘ AWARD
I WILL GET IN THE RING
Erasmus Paviljoen 
De zes teams die het tot 
de finale geschopt hebben 
van de <c>I Will<c>-com-
petitie mogen op deze dag 
hun idee presenteren in 
‘de ring’. Er zijn vier rondes 
waarin de finalisten hun 
idee moeten verkopen. De 
winnaar gaat met een prijs 
van € 15.000,- naar huis. 

Kaarten kopen kan via 
rsm.nl/about-rsm/events

ZATERDAG 5 MAART 
20.00 – 01.00 UUR 
€ 17,50 | NL + EN
↘CULTUUR
 MUSEUMNACHT
Tijdens de Rotterdamse 
Museumnacht kan de 
kunstliefhebber zijn hart 
ophalen. De hele avond 
zijn ruim dertig musea en 

culturele instellingen in de 
stad geopend. Voor € 17,50 
kun je overal naar binnen. 

Kaarten kopen kan op 
museumnacht010.nl

DINSDAG 8 MAART 
20.00 -21.30 UUR
GRATIS | NL
↘TALKSHOW
STUDIO ERASMUS
Rotterdamse Schouwburg
Deze editie van Studio 
Erasmus staat in het teken 

van de Internationale 
Vrouwendag; er staan dan 
ook enkel vrouwelijke gas-
ten op het podium. Tonny 
Krijnen komt praten over 
haar nieuwe boek Gender 
and Media. Ook hoofd 
Diversiteitsbeleid van de 
EUR, Hanneke Takkenberg, 
komt langs. 

Kaarten kun je kopen op 
sgerasmus.nl

30 AGENDA

samenstelling ROWAN NIEUWLAND

DONDERDAG 25 FEBRUARI | 20.30 UUR | € 5,50 PER 
RONDE | EN + NL

↘FESTIVAL 
STUKAFEST
Studentenkamers en Rotown

Tijdens het Stukafest worden elf studentenkamers 
omgebouwd tot podia voor verschillende artiesten. Er 
komt van alles aan bod, van poëzie tot dans, van muziek 
tot film. Iedere ronde duurt een half uur, en in totaal 
zijn er drie rondes. Op deze manier kun je meerdere 
voorstellingen zien . Doordat de kamers bij elkaar in 
de buurt liggen hoef je geen minuut te missen. Aan het 
einde van de avond is er een groot feest dat tot in de 
vroege uurtjes door zal gaan. 

WOENSDAG 9 MAART | 13.00 – 14.30 UUR 
 GRATIS | NL

↘LEZING
MINISTER ARD VAN DER STEUR 
Erasmus Paviljoen

Mr. Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie 
geeft op 9 maart een lezing. Op 20 maart 2015 nam hij 
het stokje over van Ivo Opstelten. Recentelijk over-
leefde hij een motie van wantrouwen vanwege de zaak 
rondom professor George Maat. Na zijn lezing gaat de 
minister in discussie met studenten. De lezing is alleen 
toegankelijk voor personeel en studenten van de Eras-
mus Universiteit, en reserveren is verplicht. 

Reserveren kan via sgerasmus.nl
IN SAMENWERKING MET DE JFR (JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING 

ROTTERDAM) EN CIA (CRIMINOLOGIE IN ACTIE). 
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MAANDAG 14 MAART 
14.00 – 18.00 UUR 
GRATIS | NL + EN
↘ BOEKENMARKT
BOOK SWAP
Foyer Erasmus Paviljoen
Zijn alle boeken in je kast 
al gelezen? Kom dan naar 
de boekenmarkt. Je kunt 
zowel je Nederlandse 
als Engelse oude boeken 
inwisselen voor nieuwe. Er 
is van alles te vinden, van 
literatuur tot studie-
boeken en van thrillers 

tot zoetsappige romans. 
Boeken inleveren kan van 
7 t/m 11 maart. 

Voor meer informatie kijk 
op sgerasmus.nl
IN SAMENWERKING MET STUDYSTO-

RE AND ERASMUS SUSTAINABLE 

HUB

MAANDAG 14 MAART 
16.00 – 17.00 UUR 
GRATIS / € 7,50 | NL

↘BOEKENWEEK OP DE 
CAMPUS
TITEL: CONNIE PALMEN
Erasmus Paviljoen
In het kader van de Boe-
kenweek spreekt Connie 
Palmen over haar nieuwe 
boek Jij zegt het. Het boek 
gaat over de turbulente 
levens van Sylvia Plath en 
Ted Hughes. Ze beschrijft 
het gepassioneerde en 
dramatische huwelijk 
tussen de twee. 

Kaarten kopen kan op 
sgerasmus.nl
IN SAMENWERKING MET HET ROT-

TERDAMSCH LEESKABINET.

DINSDAG 15 MAART 
13.00 – 14.00 UUR 
GRATIS | NL
↘LEZING
TITEL: BRAINX
Erasmus MC, Onderwijs-
centrum
Stress lijkt de laatste 
jaren steeds meer voor 
te komen. In haar lezing 
spreekt dr. Liesbeth van 
Rossum erover. Wat voor 
verschillende soorten 
stress zijn er? Wat zijn de 
effecten hiervan? En hoe 
kun je stresshormonen 
verlagen? Deze en andere 
vragen worden beant-
woord. 

Inschrijven kan op 
sgerasmus.nl

IN SAMENWERKING MET MCXTRA 

(MFVR, STOLA EN IFMSA)

DINSDAG 22 MAART – 
DONDERDAG 24 MAART 
NL + EN
↘EVENEMENT
ERASMUS 
SUSTAINABILITY DAYS
Erasmus Universiteit 
Rotterdam
Duurzaamheid wordt 
steeds belangrijker, ook 
op de universiteit. Daarom 
vinden dit jaar weer de 
Sustainability Days plaats. 

Drie dagen lang zijn er 
lezingen, workshops en 
panels.

Informatie op www.sus-
tainabilitydays.nl

AGENDA AGENDA

WOENSDAG 9 MAART | 20.00 – 21.30 UUR
€ 5,- / € 7,50 | NL 

↘THEATERVOORSTELLING
ÜBERMENSCH 
Erasmus Paviljoen

Technologie wordt steeds belangrijker en beïnvloedt 
onze levens steeds meer. We worden steeds ouder, 
gezonder en onze hersenen werken steeds beter. Nog 
even en we mogen onszelf allemaal übermensch noe-
men, maar is dit wel wat we willen? Tijdens de theater-
voorstelling gaan Rutger en Walter kijken naar wat het 
betekent om übermensch te zijn. Ook vragen zij zich af 
of het nog wel onze eigen keus is, kunnen we nog wel 
wegkijken? Tijdens hun zoektocht komen ze in verschil-
lende werelden terecht. Zowel wetenschap en filosofie, 
als geschiedenis komen aan bod. 

DINSDAG 15 MAART | 20.00 – 21.30 UUR | € 5,- / € 10,- 
| NL + EN 

↘COMEDY
STAND UP CLUB INTERNATIONAL 
Erasmus Paviljoen

Voor deze editie van Stand Up Club is gekozen voor in-
ternationale performers. De Engelse komedianten Nick 
Doody, Alfie Brown en Glenn Wool maken het publiek 
aan het lachen. Niet alleen Nederlandse studenten maar 
ook internationals kunnen meegenieten van de grappen. 
Kom langs met al je vrienden voor een avondje humor, 
bier en gezelligheid. De gastheer van de avond is Adam 
Fields. 

Kaarten reserveren kan via sgerasmus.nl
IN SAMENWERKING MET ESN-ROTTERDAM
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Ondertussen 
online 

www.erasmusmagazine.nl

‘Het is wel jammer dat 
het in het weekend ge-
sloten is. Dan moeten 
we bijvoorbeeld in het 
trappenhuis van de 
brandtrap van het 
Polakgebouw bidden.’

Rechtenstudente Cinthya is een vaste 
bezoeker van het stiltecentrum in het 
H-gebouw en vertelt op 
erasmusmagazine.nl over haar 
ervaringen.

 ‘Ik leen nu liever veel geld tegen goede 
 voorwaarden, dan dat ik na mijn studie 
 geldzorgen krijg wanneer ik niet direct 
 een baan vind.’

Lees op erasmusmagazine.nl of bijna-afgestudeerden zich zorgen 
maken over hun studieschuld.

‘Collegezalen op 
T18 en T19. Het 
beste idee EVER. 
Echt hoor. 
#Erasmusuni’
@JolienVeensma heeft gelijk. Het is een 
crime om met de lift op tijd bovenin het 
T-gebouw te geraken. twitter.com/@
ErasmusMag

‘Helaas. Het is heel moeilijk om ergens binnen 
te komen. Instellingen hebben verschillende 

criteria waar je aan moet voldoen, wil je nog 
kans maken. Te beginnen bij minimaal 3 jaar 

behandelervaring, …pfff…’

Emel Heybeli reageert op Facebook op het nieuws dat psychologiestudenten 
veel minder kans maken op een baan dan ze voor aanvang van de studie 

wordt voorgehouden. facebook.com/erasmusmagazine

NADIDE ASLAN (23) 

MASTER MEDIA,
CULTURE & 
SOCIETY

Stijl. “Ik zou mijn stijl 
willen omschrijven als 
‘vrouwelijk met stoere 

details’. Dat doe ik door 
bijvoorbeeld sneakers 

te dragen. Ik vind de 
stijl van Rihanna, een 
R&B-zangeres, heel 
leuk. Of ze nou kort 
of lang haar heeft, 

het staat haar allemaal 
leuk. Ik heb een jaar in Ber-

lijn gewoond en denk dat 
mijn stijl daar ook wel door 

beïnvloed is. Er wordt daar 
wat meer vintage kleding ge-

dragen, iets wat ik sinds die tijd 
ook ben gaan doen.” 

Turkije. “Ik ben half Turks en 
de familie van mijn vaders kant 

woont in Turkije. Zelf spreek ik de 
taal niet, soms kan dat best voor 

een barrière zorgen. Ik kan 
tegen mijn familie niet alles 
zeggen wat ik zou willen; 

omdat we niet dezelfde taal 
spreken, is het lastig om precies te zeg-

gen wat ik bedoel. Ondanks dat voel ik wel een echte 
band met Turkije, een deel van mij is van daar. Het zou 
dus ook zomaar kunnen gebeuren dat ik daar ooit 
een huis koop. Mijn familie woont in het zuidwesten 
van Turkije; het is er ontzettend mooi, dus daar zou ik 
best ook een huis willen.” 

Privilege. “Dat ik half Nederlands en half Turks ben, 
voelt voor mij als een privilege. Het voelt alsof ik 
verbonden ben met twee culturen, hoewel ik me wel 
meer Nederlands dan Turks voel vanwege de taal. Ik 
denk dat ik het daardoor ook ontzettend leuk vind 
om andere culturen te ontdekken. Als kind deed ik 
dat al toen ik met mijn ouders naar Turkije ging. Als ik 
op vakantie ben, wil ik ook echt iets van een land zien; 
een hele dag aan het strand liggen is niets voor mij.”

Documentaires. “Vroeger zei ik altijd dat mijn droom-
baan documentairemaker was. Dat had ik dan voor-
al willen combineren met reizen, bijvoorbeeld door 
reisdocumentaires te maken. Ik vind het inmiddels 
een stuk lastiger om te zeggen wat mijn droombaan 
is, want eigenlijk weet ik niet precies wat er bij het 
maken van documentaires komt kijken. Waarschijn-
lijk had ik daar al veel eerder mee moeten beginnen, 
maar ik geloof wel dat je uiteindelijk op je plek te-
rechtkomt.” 

‘Kijk eens aan, 
mijn Faculteit 
verandert van 
naam – je hoort 
het ook altijd 
eerst bij @Eras-
musMag’

Bestuurskundehoog-
leraar en twitteraar 
@StevenVdWalle 
leest op de website 
van EM dat de Facul-
teit der Sociale We-
tenschappen bin-
nenkort Erasmus 
School of Social and 
Behavioural Scien-
ces zal gaan heten.


