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Meer aandacht
voor impact
De wisselwerking tussen wetenschap en maatschappij staat al een tijdje volop in
de belangstelling. Toch krijgen onderzoekers en docenten die zich inzetten voor
maatschappelijke impact daar nog relatief weinig waardering en ondersteuning
voor – óók bij ons. Wordt het geen tijd daar meer werk van te maken?
Begin dit jaar onderstreepte de
Wetenschapsbrief nog eens dat
‘verbinding met de samenleving’
een van de hoofdpunten is van het
ministeriële wetenschapsbeleid
voor de komende jaren. Het
bleek ook reden om de NWO
100 miljoen extra toe te kennen,
voor een pilotprogramma voor
onderzoekers die actief de dialoog
met de samenleving aangaan. Dat
lijkt een teken dat het tij keert

Et al

rond de (onder)waardering van
wetenschappers die zich inzetten
voor maatschappelijke impact.
Weliswaar is er nog discussie
over de besteding van dat extra
budget, maar zoals Volkskrantcolumniste (en Leids hoogleraar
Wetenschapscommunicatie) Ionica
Smeets het eind mei in die krant
verwoordde: “Mij maakt niet uit
hóe het gebeurt, als er maar iets
gebeurt.” Want: “Universiteiten

zeggen steeds dat hun kerntaken
onderzoek, onderwijs én impact
op de samen-leving zijn. Dan zou
je willen dat die derde taak meer
behelst dan vrijwilligerswerk dat
mensen naast hun echte baan doen.”

Boter bij de vis
Ook bij Geesteswetenschappen
leeft het gevoel dat de impactkerntaak meer ondersteuning
verdient. Beleidsmedewerker

Marcel Belderbos: “Onze
onderzoekers en docenten doen
heel veel qua contact met de
samenleving. Dat is vooral te
danken aan hun individuele
inspanningen; facultair gezien is
er relatief weinig georganiseerd zeker als je het vergelijkt met onze
andere kerntaken, onderwijs en
onderzoek. Dit voorjaar hebben
we een bijeenkomst gehouden met
collega’s waarbij we ze vroegen

welke knelpunten ze op dit vlak
tegenkomen en wat de faculteit
zou kunnen doen om ze te
ondersteunen. Op basis van hun
aanbevelingen denken we nu
na over concrete maatregelen.
Ook verkennen we een aantal
organisatorische en HR-aspecten,
zoals de manier waarop we
beoordelen. Misschien moet er
een jaarlijkse FGW ‘impactprijs’
komen om de schijnwerpers te

zetten op bijzondere initiatieven,
of zijn er mogelijkheden om een
bescheiden financieel fondsje
op te zetten voor medewerkers
die de samenleving op een
onderscheidende manier willen
opzoeken.”
Een plan hiervoor is in de maak.
Een beginnetje, benadrukt
Marcel, geen eindstation. “We
willen voorkomen dat we


Over mijlpalen van FGW en de FGW’ers

Boek over Haagse talen

Nieuwe Diversity Officer

Den Haag staat bekend als de meest gesegregeerde stad van Nederland en heeft bovendien de meeste

Aya Ezawa (LIAS) is sinds vorige maand de Diversity Officer van de Universiteit Leiden. Ze volgt Isabel Hoving

inwoners met een niet-Nederlandstalige achtergrond, net iets meer dan Amsterdam en Rotterdam. De

(LUCAS) op en streeft naar eigen zeggen naar ‘een inclusieve leer- en werkomgeving die álle studenten en

stad telt zo’n 140 nationaliteiten. Maar hoeveel talen worden er gesproken? Dat vroeg Ingrid Tieken-Boon

medewerkers de mogelijkheid biedt zich te ontplooien’. Aya is socioloog en Japan-deskundige. Gender, etniciteit,

van Ostade, hoogleraar sociohistorische taalkunde van het Engels, zich af toen ze na 41 jaar Leiden terug

sociale ongelijkheid en sociaal beleid zijn speerpunten van haar onderzoek. Dat zij Isabel opvolgt is niet zo

verhuisde naar Den Haag. Ze begon een zoektocht door sprekers van allerlei talen te interviewen over hun

vreemd; al sinds de start van het universitaire diversiteitsbeleid is Aya op verschillende manieren betrokken

moedertaal en schreef er drie jaar lang een column over in de weekkrant Den Haag Centraal. Die columns

geweest bij het dossier diversiteit. Aya: “Het lijkt mij een mooie uitdaging om mijn ervaring en expertise op het

zijn nu gebundeld in het boekje Haagse Talen, dat in juni verschijnt bij uitgeverij De Nieuwe Haagsche. In

gebied van diversiteit in te zetten als Diversity Officer. Isabel heeft vijf jaar lang belangrijk voortrekkerswerk

het Nederlands én in het Engels, speciaal voor de vele expats die Den Haag rijk is. In Haagse Talen komen

gedaan; nu begint een nieuwe fase door de oprichting van een Expertise centrum Diversiteit en Inclusiviteit, dat

31 talen aan bod, zoals Russisch, Pools, Georgisch, Maleis en Fins. Maar ook Biaks, gesproken op het eiland

de ontwikkeling en het faciliteren van het beleid zal ondersteunen. Ik ga nauw samenwerken met de vice-rector

Biak dat behoort tot voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, waar Ingrid als kind heeft gewoond. Een aantal

Hester Bijl (portefeuillehouder Diversiteit en Inclusiviteitsbeleid), en met het boegbeeld namens de decanen,

van de talen die ze bespreekt, kun je in Leiden studeren. Het boekje belicht Den Haag als meertalige stad –

Pancras Hogendoorn. Voorlopig ben ik vooral bezig met kennismakingsgesprekken om te kijken hoe het beleid

een onderwerp waar ze komend najaar bovendien een MA-cursus over aanbiedt.

doorvertaald kan worden”. Aya blijft twee dagen per week werkzaam als docent en onderzoeker bij het LIAS.
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Concerten door multitalenten

Iedere laatste donderdag van de maand treden Leidse
multitalenten op in de Lokhorstkerk in Leiden. De
concerten worden gegeven door studenten van Practicum
Musicae, een driejarig programma aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag dat werd ontwikkeld door
de Leiden University Academy of Creative and Performing
Arts (ACPA). Het traject is speciaal ontwikkeld voor
studenten van de Universiteit Leiden met talent voor
muziek. Ze hebben de keuze tussen Klassieke muziek,
Zang, Compositie, Sonologie, Oude Muziek en Jazz.
Tweemaal per jaar organiseert Practicum Musicae (PM)
een groot concert voor al deze studenten. Tijdens het
Practicum Musicae krijgen studenten privélessen van
(inter)nationale topdocenten en daarnaast theorielessen.
Het is mogelijk om het PM-programma een jaar te volgen
of het gehele traject van drie jaar. Per jaar ontvangen
studenten tien studiepunten; als ze het hele traject volgen
staat de hoeveel studiepunten gelijk aan een minor.
Iedere laatste donderdag van de maand: concert in de
Lokhorstkerk, 17.00-18.00 uur
Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden
De concerten zijn gratis toegankelijk.
Meer info over het programma is te verkrijgen bij
Caroline Cartens: pm@koncon.nl

Resultaten meertaligheidsonderzoek AThEME

Na vijf jaar is het onderzoeksproject AThEME (Advancing
the European Multilingual Experience), afgerond. Het
gezamenlijke project naar meertaligheid in Europa stond
onder leiding van professor Lisa Cheng (LUCL) en werd
gefinancierd uit het zevende kaderprogramma van de
Europese Commissie. In het project werkten onderzoekers
samen uit Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Slovenië, Spanje,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
De belangrijkste doelstellingen van het project waren: (1)
onderzoek naar cognitieve, linguïstische en sociologische
kwesties in meertalig Europa, (2) om het bestaande
openbare beleid en de bestaande praktijken in de EU te
beoordelen op het gebied van onderwijs en gezondheid en
hun impact op meertaligheid en (3) bijdragen aan empirisch
onderbouwde beleidsvorming. AThEME had als doel
beleidsmakers, gezondheidswerkers, academici en opvoeders
bewust te maken van meertaligheid.
Het project leverde veel uiteenlopende resultaten op
die essentieel zijn in het debat over meertaligheid. Zo is
benadrukt dat de zowel regionale als erfgoedtalen een
belangrijke bron kunnen vormen voor het bevorderen
en behoud van meertaligheid. Ook is aangetoond dat
spreken met een accent in bepaalde gevallen gevolgen
kan hebben voor het nemen van besluiten. Bovendien
werd geconcludeerd dat meertaligheid als wel/niet een
belemmering’ en maken we dat helderder door het
onderwerp explicieter te formuleren? Bovendien werd
geconcludeerd dat meertaligheid niet noodzakelijkerwijs een
belemmering is voor de taalontwikkeling van kinderen met
een taalstoornis zoals dyslexie. Deze en andere resultaten zijn
te vinden op de website www.atheme.eu.

Digitaal middeleeuws kookboek

Universitair docent Engelse taal Krista Murchison ontving een
Comeniussubsidie voor een onderwijsvernieuwingsproject:
ze wil studenten middeleeuwse Engelse teksten laten
transcriberen en bewerken, om vervolgens deze edities
open access te publiceren. Op die manier ontwikkelen zij
redactionele- en webvaardigheden.
Het project is gericht op het verrijken van de taalkennis van
de studenten, terwijl ze praktische redactionele vaardigheden
ontwikkelen en iets van blijvende waarde creëren voor de
bredere academische gemeenschap. Krista: “Het project, The
Open Medieval Editions by Students Project (TOMES), sluit
volledig aan bij mijn onderwijsaanpak, die vaak op activiteiten
is gebaseerd. Ik ben daar voorstander van. Pedagogisch
onderzoek suggereert dat studenten sommige vakken
beter leren als ze een actieve rol spelen in hun onderwijs.
Ik heb bijvoorbeeld met studenten een digitaal ‘kookboek’
samengesteld met fantasierijke kooklessen en minder bekende
Middelengelse recepten. Doel hiervan was om meer te weten
te komen over de middeleeuwse cultuur en de hedendaagse
relevantie. Ook heb ik lesgegeven in een middeleeuws
kasteel. Ik kom oorspronkelijk uit Canada en zoiets had ik niet
gemakkelijk kunnen doen bij mijn vorige werkgever.”
Kookboek:  kristamurchison.com/teaching-projects/
medieval-feast-2019/
2

Vervolg:

Meer aandacht voor impact
 vormen van ondersteuning inrichten waar
niemand op zit te wachten. De komende
tijd praten we daarom graag verder met
onderzoekers en docenten over hoe
de faculteit ze kan ondersteunen qua
maatschappelijke impact. En uiteraard
blijft iedereen vrij om zijn of haar eigen
pad te kiezen. Het plannetje is bedoeld om
initiatieven te stimuleren, níet om ze te
smoren.”

Maatschappelijke merites
Betere ondersteuning van de impactkerntaak is niet alleen van belang voor
individuele onderzoekers en docenten,
maar helpt ook om de maatschappelijke
merites van de geesteswetenschappen beter
voor het voetlicht te brengen: het verhaal
van ‘Humanities Matter’. Marcel beaamt
dat dat niet altijd makkelijk is, mede
omdat de definitie van maatschappelijke
waarde of impact steeds aan verandering

“Ondersteuning
vanuit de faculteit is
bedoeld om impactinitiatieven te
stimuleren, níet om
ze te smoren”

onderhevig is. “Het gaat nu gelukkig wel
de goede kant op, maar tot voor kort werd
met ‘valorisatie’ vooral op economische
waarde gedoeld – terwijl de waarde van
de geesteswetenschappen heel lastig is
uit te drukken in geld. Bij fundamenteel
onderzoek geldt dat in nog sterkere mate.
De intrinsieke waarde ervan is hoog,
want het vormt de onmisbare basis voor
vervolgstappen die ‘tastbare’ impact kunnen

creëren. Als de focus (te) sterk ligt op
maatschappelijke impact, dan is het best
lastig om fundamenteel onderzoek te ‘aan
de man te brengen’.”

Academische vrijheid
Dat niet iedereen blij is met de
groeiende aandacht voor de impactkerntaak, begrijpt Marcel wel. “Niet elke
onderzoeker zit erop te wachten om de
maatschappelijke waarde van zijn of
haar onderzoek te expliciteren en uit te
dragen. Niet onterecht. Onafhankelijk,
niet-actualiteit gedreven onderzoek blijft
belangrijk, want je weet nooit vooraf
wanneer welke kennis nodig is – en
wanneer die kennis wél maatschappelijke
impact heeft. Neem bijvoorbeeld
onderzoek naar uitingen van de islam
in Sri-Lanka. Dat leek tot voor kort
misschien niet zo urgent of relevant,
maar na de Paas-aanslagen weten we wel
beter. Dan is het ineens heel nuttig dat er
wetenschappers zijn die de gebeurtenissen
in context kunnen plaatsen.”

Imagoprobleem
Heeft de samenleving wel voldoende oog
voor de maatschappelijke waarde van de
geesteswetenschappen? Marcel denkt van
wel: “De Nationale Wetenschapsagenda
zit bomvol geesteswetenschappelijke
vraagstukken. En als er ontwikkelingen
zijn rond bijvoorbeeld nepnieuws of
Noord-Korea, dan kijkt heel Nederland
direct naar Peter Burger of Remco
Breuker voor duiding.” Hoe verklaart
hij dan dat de geesteswetenschappelijke
budgetten (en die van andere alfa- en
gammarichtingen) wel ter discussie
staan en die van technische en bètastudies niet – zie de commissie Van Rijn?
Duidt dat niet toch op, plat gezegd, een
imagoprobleem? Zo boud wil Marcel
het niet stellen. “Maar het onderschrijft
wel dat we er als geesteswetenschappers
nog beter in moeten worden om uit te
leggen waarom het belangrijk is dat er

geïnvesteerd wordt in ons vakgebied”,
constateert hij nuchter. Hij noemt een
aantal factoren die meespelen: “De
geesteswetenschappen zijn natuurlijk heel
divers, waardoor het lastig is om daar één
narratief op te leggen. Ook zijn wij niet
zo bezig met ‘grote doorbraken’ als in
andere wetenschappen. Wij krijgen geen

“Geesteswetenschappers komen ook niet
‘zomaar’ tot hun verhelderende inzichten”

lyrische reacties van vakgenoten omdat
we het Higgs-deeltje of de zwarte gaten
verder hebben ontrafeld; wij zijn het juist
vrij vaak met elkaar oneens. Dat is ook
onze kracht, want op die manier komen
we steeds tot nieuwe, betere inzichten die
maatschappelijk grote impact hebben.
Maar door die discussies ‘verkoopt’
ons werk wat moeilijker. En er bestaat
denk ik een te optimistisch beeld van de
middelen die alfa-wetenschappers nodig
hebben. Net zoals technische en bètawetenschappers budget nodig hebben voor
labs, proefopstellingen en prototypes om
hun ontdekkingen te kunnen doen, komen
mensen zoals Burger en Breuker ook niet
‘zomaar’ tot hun verhelderende inzichten
– daarachter schuilt heel veel onderzoek
en menskracht. Bij alfa-wetenschappers
wordt denk ik te veel toegeschreven aan
individuele kwaliteiten, terwijl de invloed
van de faciliterende wetenschappelijke
wereld eromheen wordt onderschat. Ook
dat is een reden waarom de faculteit nu
onderzoekt hoe we de maatschappelijke
waarde van ons werk beter kunnen
waarderen, faciliteren en uitdragen.”

‘Er is geen bewijs dat
China zijn ideologie
wil exporteren’
De (voorlopige) uitsluiting van Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk, ASML’s
wel erg nadrukkelijke ontkenning van Chinese staatsbemoeienis bij de ontdekte
bedrijfsspionage: steeds vaker roept de opkomst van China maatschappelijk
onbehagen op. Waar komt dat vandaan en hoe (on)terecht is het? Een gesprek
met Frank Pieke, hoogleraar Modern China Studies aan onze faculteit en directeur
van het Mercator Institute for China Studies in Berlijn (Merics).
Vanwaar dit plotse onbehagen, de opkomst
van China als supermacht is toch niet van
gisteren?

“In Nederland heeft eigenlijk nooit een debat plaatsgevonden over
de vraag wat de opkomst van China als supermacht voor ons gaat
betekenen. We zijn daar redelijk laat mee. Ik zie twee oorzaken
voor de opkomende weerstand. President Xi Jinping profileert zich
sinds 2015 als de leider van de nieuwe wereldmacht China. Dat
werd steeds agressiever en persoonlijker. Daarnaast heeft Donald
Trump in zijn verkiezingscampagne veel geroepen over de malafide
handelswijze van China in de relatie met de Verenigde Staten.”

Dus Trump heeft de Chinezen in een kwaad
daglicht gesteld?

“Uiteindelijk wel, maar hij heeft ze eerst de verkeerde kant op
gestuurd. Eenmaal aan de macht gaf hij Xi bij een eerste ontmoeting
precies wat hij wilde: een Amerika dat zich niet-veeleisend opstelt,
graag zaken doet met China en zelfs partner kan worden. Dat
voedde bij de Chinezen het idee dat ze naar believen konden
handelen. Xi Jinping kondigde in het partijcongres van 2017 aan dat
China zou uitgroeien tot wereldmacht, dat het nu allemaal zou gaan
gebeuren. Pas toen veranderde het klimaat in Washington en werd
China stap voor stap de duimschroeven aangedraaid, met import- en
handelsbeperkingen en velerlei beschuldigingen doorvan Trump.
Sindsdien is het beeld van China in westerse landen – maar niet
alleen daar – snel en sterk veranderd.”

Kennen we de werkelijke ambities van China?

“Het land heeft grote ambities om een sterk leger op te bouwen dat
in staat moet zijn tot ‘active defense’. Het is niet helemaal duidelijk

Frank Pieke, hoogleraar Modern China Studies

wat dat betekent. Daarnaast wil China zijn economie op lange termijn
fundamenteel herstructureren en wereldleider worden in innovatie,
technologie en wetenschap. Het strategisch plan ‘Made in China
2025’ prioriteert tien bedrijfstakken, van informatietechnologie en
robotica tot spoorwegmaterieel en medische producten.”

eigendom van technologie probeert te stelen – al dan niet in een
samenwerking of met een overname. Dat is geen beïnvloeding, maar
meer gebruiken wat wij hebben. De bal ligt dus bij ons. We moeten
waakzaam zijn en vooral onze regels aanpassen: duidelijk maken wat
we wel en niet toestaan en dat ook dwingend voorschrijven.”

Op het eerste gezicht geen verrassende of
verontrustende doelen…

Waarin schuilt het gevaar dan wel?

“Klopt. Zou je Den Haag of Berlijn om zo’n lijstje vragen, dan ziet het
er vast ongeveer net zo uit. Belangrijk verschil is dat China het groter
aanpakt én dat de leidende rol van de staat veel groter is dan in enige
westerse economie.”

Gaat het vooral om macht en geld, of wil
China ook zijn politieke ideeën over de wereld
verspreiden?

“Er is geen bewijs dat China zijn model of ideologie wil exporteren;
het is niet geïnteresseerd in het creëren van een wereldrevolutie of
het opleggen van het eigen systeem. Je ziet wel dat zwakkere landen
in met name Afrika en Azië erg geïnteresseerd zijn in het succes van
het Chinese bestuursmodel. Als ze dat willen kopiëren, helpt Bejing
daar graag bij.”

Is de onrust over Chinese invloed op onze
maatschappij dan onterecht?
“Zeker niet, maar ik denk dat het in Nederland niet zo’n vaart loopt.
De kans is heel gering dat China hier onacceptabele invloed krijgt.
Er zijn wel lokale politici door de Chinese overheid beïnvloed, er
is bedrijfsspionage geconstateerd en we zien dat China kennis en

“Een aantal denktanks in Brussel staat duidelijk onder Chinese
invloed. We zien bovendien omkoping van politici, spionage en
diefstal van intellectueel eigendom. Ook hebben we een probleem
met de invloed van China op Oost- en Zuid-Europese landen. Die zijn
niet gekocht, maar ze zijn wel schatplichtig aan China doordat het
land er fors geïnvesteerd heeft. Soms is de relatie met China voor hen
ook een handige hefboom om in Europa meer invloed te krijgen.”

Dat zijn toch serieuze zaken?

“Zeker, maar ik moet er direct bij zeggen dat het gaat om beperkte
en kleinschalige praktijken die elke zichzelf respecterende
supermacht uithaalt – ook de VS. Ook China probeert de publieke
opinie te beïnvloeden en zijn belangen te behartigen in Europa met
propaganda en conferenties voor influencers en voormalig politici.
Maar dat gaat doorgaans nauwelijks verder dan de gangbare
lobbypraktijken in Brussel en Washington.”

Welke rol kunnen universiteiten spelen om de
relatie met China te verbeteren?
“In Nederland zie ik een enorm gebrek aan beleidsrelevante
kennis over China. Er is een grote kloof tussen wat studenten
en stafleden doen en wat er in de maatschappij nodig is. Bij
Geesteswetenschappen hebben we heel goede sinologen,
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Er is geen bewijs dat China zijn ideologie
wil exporteren
 maar de beleidsrelevantie van het werk zou groter moeten zijn.
Dat geldt ook voor faculteiten in Groningen en Amsterdam.”

Op welke vraagstukken doel je dan?

“Wat betekent het ‘Belt and Road Initiative’ van China voor ons?
Hoe verlopen samenwerkingen tussen Europese landen en
China op het gebied van wetenschap en technologie? Dat soort
onderzoek gebeurt veel te weinig. Academici moeten in hun
onderzoek meer de vraag stellen wat ontwikkelingen in China
betekenen voor de rest van de wereld. Ik zeg dat als directeur van
de denktank Merics in Berlijn. Dat produceert dit soort kennis.”

Het gaat om een supermacht in opkomst en
toch worden die vragen te weinig gesteld?

“Buitenstaanders vragen er niet om, merk ik vaak. De overheid
gaat er vanuit dat ze daarmee bij academici niet hoeft aan te
komen. Er is geen dialoog tussen academische sinologen en
beleidsmakers. Voor Buitenlandse Zaken en andere departementen
met China-portefeuilles rekruteert de overheid wel sinologen, maar
er is nauwelijks directe invloed van mensen die wetenschappelijk
bezig zijn met China. LIAS-collega Rogier Creemers en ik zijn de
enigen die dat doen in Nederland en dat is heel erg raar.”

Groeten uit

Marokko- en
NIMAR-weetjes

Rabat

Léon Buskens

Marokko voert jaarlijks voor ongeveer € 492 miljoen aan producten
uit naar Nederland, terwijl de Nederlandse uitvoer naar Marokko
circa € 1 miljard bedraagt. Groenten, fruit en vis behoren tot de
belangrijkste exportproducten van Marokko naar Nederland.
Jaarlijks komen rond de 40 studenten naar het NIMAR voor de
minor en het taalverwervingsprogramma. Daarnaast ontvangt
het NIMAR elk jaar zo’n zo’n 500 gaststudenten die het instituut
bezoeken via een van de circa 25 studiereizen voor HBO- en
andere onderwijsinstellingen.
8 nationaliteiten tellen de NIMAR-studenten die in het studiejaar
2018-2019 de minor en het taalverwervingsprogramma volgden.

Met deze supermachtambities groeit vast
de aandacht voor China-studies?

Per studiejaar werken zo’n 10 studenten in Rabat aan hun scriptie
en maken evenveel gastonderzoekers uit verschillende landen
gebruik van de NIMAR-faciliteiten.

“Nee, die daalt juist. Het politiek belang van China in de wereld
heeft een inverse relatie met het aantal studenten. China is niet
cool, gevaarlijk en onderdrukt Tibetanen en Oeigoeren. Veel
Nederlanders hebben de merkwaardige attitude om zich af te
wenden van iets wat ze zien als gevaarlijk of bedreigend.”

De laatste voetbalinterland Marokko-Nederland vond plaats op
31 mei 2017 en eindigde in 1-2.
Bij het NIMAR werken op dit moment 9 collega’s: 1 directeur, 1
instituutsmanager (ook deeltijddocent), 2 coördinerende docenten,
1 wetenschappelijk informatiespecialist,
1 onderwijsassistent (met name voor HBO), 1 receptionist,
1 bode en 1 schoonmaakster. Daarnaast heeft het instituut een
netwerk van gastdocenten uit Marokko en andere landen.

Chinezen studeren vaak hier. Moeten we
daar extra voorzichtig mee zijn?

“We zijn een bewustwordingsproces gestart om duidelijk te maken
dat niet elke student uit China even lief en aardig is. Het volksleger
stuurt een klein aantal studenten op pad om kennis over militaire
technologie te verwerven. Dat is natuurlijk heftig. We moeten dus
goed kijken of studenten bonafide zijn. Overigens speelt dat met
name bij de technische universiteiten. Maar 99 procent van de
studenten zijn hier zonder medeweten van de Chinese overheid. Zij
betalen zelf hun studie en gaan vaak na een jaar weer terug naar
China om een carrière op te bouwen.”

Tot slot: is de invloed van China een gevaar
voor onze samenleving?

“China is een partner, een concurrent en een rivaal. Onze relatie
met China is steeds problematischer, maar ik hoop dat dat niet leidt
tot polarisering tussen een westers en een Chinees kamp. Inzetten
op het partnership en meer mondialisering vind ik cruciaal om
oorlog en conflict te mijden. We moeten op onze hoede zijn voor
oneigenlijke praktijken, maar China blijven zien als partner.”

De studenten, (gast)docenten en bezoekers van het NIMAR
drinken maandelijks 600 kopjes koffie. Als het instituut studiereizen
ontvangt, wordt gemiddeld 10 kilo koekjes per maand ingeslagen.
Een van de taken van het NIMAR is om een bibliotheekcollectie op
het gebied van Marokkostudies op te zetten. In de handbibliotheek
op het instituut staan ongeveer 2000 boeken. Daarnaast zijn sinds
2016 ruim 5000 titels aangekocht voor
de UB.

Palmbomen voor de ramen van de collegezalen, de geuren en geluiden van een
Noord-Afrikaanse stad, bijzondere architectuur en in de verte de Atlantische Oceaan:
dat is wel iets anders dan de Leidse grachten en het Lipsius-gebouw. Toch biedt dit
uitheemse decor plaats aan een instituut dat net zo bij ons hoort als bijvoorbeeld
XXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

het LIAS en LUCL: het NIMAR.
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Het NIMAR is gevestigd in hoofd- en universiteitsstad Rabat, die
zo’n 800.000 inwoners telt. De universiteit heet de Mohammed
V universiteit en is vernoemd naar de grootvader van de huidige
Marokkaanse koning, Mohammed VI, die in 1999 de troon
besteeg.

Het NIMAR, het Nederlands Instituut Marokko, is het
expertisecentrum Marokkostudies van de Universiteit Leiden.
Dit is het enige onderwijs- en onderzoeksinstituut dat de
universiteit in het buitenland heeft, vertelt NIMAR-directeur
Léon Buskens. “Alleen het KLTV in Jakarta is ook een Leids
instituut in het buitenland, maar daar staat de bibliotheekcollectie
centraal.” Het NIMAR is sinds 2016 een van de instituten binnen
Geesteswetenschappen; voor die tijd was het een nationaal instituut
met overheidsfinanciering. Leiden nam het NIMAR in 2016 over
toen het toenmalige kabinet culturele subsidies afbouwde. Léon:
“Dat laat zien dat de universiteit het eigen streven naar diversiteit
serieus neemt. Dat heeft niet alleen te maken met de 400.000
Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, van wie een deel
wellicht meer over Marokko wil weten. Ook kan het instituut een
bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke debatten die nu
worden gevoerd over zaken als sociale cohesie, islam en migratie.”
Eerder dit jaar werd bekend dat het ministerie van OCW het
NIMAR positief heeft beoordeeld en een vaste financiering toekent.

Buur van Europa

Léon noemt meerdere redenen waarom Marokko zo’n interessant
en relevant studiegebied is en een ‘eigen’ instituut verdient. “Het
heeft een rijke geschiedenis, een grote culturele diversiteit – er
worden hier bijvoorbeeld meerdere Berbertalen gesproken naast
Arabisch, Frans en Spaans. En wist je dat Nederland in 1610
als eerste Europese land een verdrag sloot met Marokko? Het is

ook interessant dat Marokko zich in economisch opzicht in
Noord-Afrika steeds meer positioneert als leider. Tegelijk
is het een venster op Afrika - kijk naar de migratiestromen
vanuit sub-Sahara Afrika. Marokko is een buur van Europa,
vanuit Tanger kun je Spanje zien liggen. Je moet je buren leren
kennen!”

Bijzondere buitenlandervaring

De eerste taak van het NIMAR is het geven van onderwijs.
Daar gaat dan ook een groot deel van de tijd en energie van de
9 fte van het instituut naartoe. Elk semester is er een volledig
studieprogramma van 30 EC. In het najaar gaat het om een
Engelstalige minor, Culture and society in Morocco. Léon:
“We ontvangen daarvoor nu zo’n dertig studenten, die niet
alleen uit Leiden komen, maar ook van andere Nederlandse
universiteiten. Want het programma staat open voor alle
studenten die zijn ingeschreven bij het Nederlands hoger
onderwijs – dus ook buitenlandse studenten die in Nederland
een studie volgen. Zeker voor de minor hebben we hier
dan ook een heel internationaal gezelschap, met mensen uit
allerlei landen.” In het voorjaarssemester ligt de nadruk op
taalverwerving; het programma trekt op dit moment rond
de tien studenten. Het streven is, benadrukt Léon, om in de
toekomst het aantal studenten uit te breiden. “De studenten
hebben een bijzondere buitenlandervaring, terwijl ze gewoon
binnen het Leidse systeem studeren.”

Naar de Sahara

Wat leren de studenten dan precies? “Ze krijgen colleges en
lezingen van onze docenten en Marokkaanse gastdocenten over
onder meer de geschiedenis, politiek, cultuur en economie van
Marokko en over de Arabische wereld. Maar daarnaast hebben we
ook een uitgebreid excursieprogramma, bijvoorbeeld met bezoeken
aan bedrijven en andere steden. De studenten nemen we ook een
kleine week mee voor een fieldtrip naar een palmoase aan de rand
van de Sahara, zodat ze een beeld krijgen van het plattelandsleven.
Daarnaast doen onze studenten natuurlijk ook brede academische
vaardigheden op, zoals observeren, verslagen maken, gesprekken
voeren.”

Onderzoek en ontvangsten

Van de NIMAR-medewerkers heeft alleen Léon zelf één dag per
week beschikbaar voor onderzoek. “Daar doe je niet veel mee”, stelt
hij nuchter. Maar onderzoek is wel een van de domeinen waarin
het instituut actief is. “Na de eerste opbouwfase in de afgelopen
drie jaar, is het nu tijd voor consolidatie en het verder uitbouwen
van de activiteiten. We willen onderzoeksnetwerken opzetten,
waarin we onderzoekers van Nederlandse instellingen verbinden
met onderzoekers uit Marokko en andere landen.”
Naast onderwijs en onderzoek is het NIMAR ook actief als gastheer
van zo’n 25 studiereizen per jaar, veelal van HBO-instellingen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen voor sociaal werk,
verpleegkunde, international business en lerarenopleidingen.

Léon: “Dat is een flinke organisatieklus, waarbij ook een rol
speelt dat in Marokko het persoonlijk contact enorm belangrijk
is. Je moet je contacten goed onderhouden, er veel persoonlijke
aandacht in stoppen.”

De Maatschappelijke Adviesraad van het NIMAR wordt
voorgezeten door Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam.
Andere leden zijn onder meer Désirée Bonis, ambassadeur van
Nederland in Marokko, Marjo Buitelaar, hoogleraar Hedendaagse
Islam en kolonel Ali Eddaoudi, hoofd Islamitische geestelijke
verzorging van de Nederlandse krijgsmacht.
In Marokko kun je zowel skiën in de Hoge Atlas als surfen in de
Atlantische Oceaan. De Marokkaanse overheid hoopt in 2020
zo’n 20 miljoen toeristen per jaar te ontvangen en voert daartoe
momenteel het plan Visie 2020 uit, dat de infrastructuur van het
hele land moet verbeteren.

Uit de Nederlandse bubbel

Een onderdompeling in de Marokkaanse maatschappij, dat is
wat NIMAR nastreeft. Een belangrijk middel daarbij zijn de
gastgezinnen waar de studenten worden ondergebracht. Zo’n
verblijf maakt vaak veel indruk, zoals de verschillende blogs op de
website van het NIMAR laten zien. “Na een week ken ik de weg in
de medina, loop ik de smalle steegjes in en uit; kan ik aan andere
mensen uitleggen dat je het brood tussen je vingers neemt en dat
als ‘bestek’ gebruikt; hoef ik niet meer over mijn uitspraak van de
namen van mijn nieuwe zusjes na te denken en voelt om half 9
eten als vroeg”, schrijft een student over haar eerste ervaringen bij
haar gastfamilie.
“We willen niet dat studenten in een Nederlandse bubbel leven
tijdens hun verblijf in Rabat,” zegt Léon, “maar we kunnen het
verblijf bij een gastgezin niet verplicht stellen. Sommigen huren
na een paar weken toch met een of twee andere studenten een
eigen appartement. We stimuleren wel dat de studenten erop
uit trekken, kennisnemen van de Marokkaanse samenleving.
Rabat nodigt daar in ieder geval toe uit. Het is een echte
universiteitsstad, met veel mogelijkheden voor culturele uitstapjes
en met een gezellig uitgaansleven.”

Toekomstplannen
Een honours class in Rabat, waarvoor NIMAR
samenwerkt met de Leidse faculteiten voor
geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, is nog
in ontwikkeling. Daarbij zal het gaan om `culture as soft
power’. De studenten gaan onderzoek doen naar de rol
van cultuur binnen internationale betrekkingen. In het
kader van valorisatie van de bij het instituut aanwezige
expertise, werkt het NIMAR samen met het ministerie
van Buitenlandse Zaken aan een driejarig programma.
Dit programma, waarbij cultuur een belangrijk thema
zal zijn, moet bijdragen aan een versterking van de
Nederland-Marokkaanse betrekkingen.
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Verhuisplanning

Humanities Campus
De Humanities Campus krijgt steeds meer vorm. Deze stappen staan de komende drie jaar op de planning.
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In de Leidse Onderwijsvisie zijn acht ambities gepresenteerd.
Geesteswetenschappen concentreert zich op drie daarvan. Sanne Arens,
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sdoele

iaan
Sebast

programmamanager onderwijsvernieuwing bij onze faculteit, vertelt er
meer over.
Hortus

1. //

WELKE DRIE AMBITIES EN WAAROM?

“Als Geesteswetenschappen vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij hetgeen we al goed doen en waar nog kansen
liggen. Daarom concentreren we ons op deze drie ambities: de verwevenheid van onderwijs en onderzoek, vaardigheden en
arbeidsmarktoriëntatie. De verwevenheid van onderwijs en onderzoek heeft altijd aan de basis van ons universitair onderwijs gestaan
en geeft profiel aan de universiteit en onze faculteit. Studenten geven aan dat onze opleidingen nog wat te winnen hebben in de
manier waarop we aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Ze willen weten wat ze uiteindelijk met hun opleiding kunnen. We willen
onze studenten opleiden tot kritische denkers die in hun verdere carrière een brede bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Bij vaardigheden draait het binnen ons programma vooral om transferrable skills die buiten de universiteit van nut zijn. Onze alumni
komen terecht in allerlei functies, dus het is belangrijk dat ze tijdens hun opleiding vaardigheden leren die zij in tal van beroepen
kunnen inzetten. Zo zie je dat de drie ambities die we hebben gekozen, met elkaar verweven zijn.”

2. //

WAT STAAT ER VERDER NOG IN DE PLANNING?

“Voor zowel de verwevenheid van onderwijs en onderzoek als vaardigheden zijn we bezig met de ontwikkeling van leerlijnen in
de curricula, conform de aanbevelingen van de werkgroepen. Bij sommige opleidingen gebeurt het dat een student in het eerste
jaar kort iets over onderzoek hoort, en in het derde jaar plots een scriptieonderzoek moet opzetten. We willen dat het onderwerp
onderzoek in elk studiejaar terugkomt en dat studenten dit herkennen. De werkgroep transferrable skills onder leiding van Marlous
Dekker heeft al een handreiking uitgebracht over de mogelijkheden voor docenten om studenten meer van dat soort vaardigheden
bij te brengen. Op basis van de eerdergenoemde domeinen is een aantal leerlijnen uiteengezet waarmee opleidingen hun curriculum
kunnen verrijken. Voor arbeidsmarktvoorbereiding maken we een plan om de informatievoorziening via de universitaire websites
en de samenwerking tussen verschillende partijen te verbeteren. Studenten moeten eenvoudig toegang hebben tot informatie over
stageplekken, ervaringen van alumni en het aanbod van de Humanities Career Service. Dat geldt ook voor docenten: als zij goed op
de hoogte zijn, kunnen ze hun studenten des te beter activeren in de aanloop naar hun loopbaan.”
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Rapen

HOE GEEFT GEESTESWETEN-SCHAPPEN INVULLING AAN 		
DIE AMBITIES EN WAT LEVERT DAT OP?

“We willen graag dat ons onderwijs op deze drie ambities up-to-date is. Wat up-to-date inhoudt, hebben we allereerst besproken in een
drietal werkgroepen, die advies en handvatten hebben afgegeven over hoe de drie ambities binnen onze faculteit en in het onderwijs vorm
moeten krijgen. Vervolgens hebben we opleidingen en docenten gevraagd, mede op basis van deze adviezen, voorstellen te doen om het
onderwijs te vernieuwen. Daarbij was het belangrijk dat docenten echt de tijd hadden om te kunnen vernieuwen. Dat heeft geleid tot
vernieuwde vakken, afstudeerrichtingen of in sommige gevallen ook opleidingen als geheel. Sommige opleidingen maken leerlijnen op het
gebied van arbeidsmarktvoorbereiding of vaardigheden, anderen zijn bezig met de vraag hoe studenten vanaf jaar een van de bachelor al
met onderzoek bezig zijn. Ook werken opleidingen met de impact van de digitale wereld op ons onderwijs en hoe digitale vaardigheden
daarin een plek krijgen.”

3. //

Academie gebouw

2019

1

In maart 2017
presenteerde
de universiteit haar
onderwijsvisie voor de
komende jaren:
acht ‘ambities’ die ertoe moeten leiden
dat studenten als vaardige en betrokken
burgers de maatschappij ingaan. Elke faculteit heeft
haar eigen prioriteiten gesteld bij het implementeren
van deze visie. Bezoek het online dossier
Onderwijsvisie voor meer informatie:

2
3
4
5
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2020

2021

2022

Faculteitsbestuur inclusief secretariaat en faculteitsbureau (FEZ, P&O, BO en C&W) verhuizen in oktober 2019 van het Lipsius-gebouw naar het Reuvens-gebouw

Oktober 2019

Interne verhuizingen Lipsius-gebouw november 2019
November 2019

Verbouwingstijd onderwijszalen Lipsius-gebouw december 2019 tot zomer 2020
December 2019

Zomer 2020

Instituut LUCAS uit het Huizinga-gebouw en Van Eyckhof/Van Wijkplaats naar het Arsenaal in maart 2020
Maart 2020

Alle afdelingen genoemd bij stap 1 verhuizen van Reuvens-gebouw naar Huizinga-gebouw in juni 2020
Mei/Juni 2020

Instituut LUCL uit Van Eyckhof/Van Wijkplaats naar het Reuvens-gebouw in juni 2020
Juni 2020

Onderwijszalen uit Van Eyckhof/Van Wijkplaats naar het Lipsius-gebouw in de zomer van 2020
Zomer 2020

8

Verbouwingstijd Van Eykhof/Van Wijkplaats zomer 2020 tot 2022

9

Instituut LIAS van De Vrieshof naar Van Eyckhof/Van Wijkplaats in 2022

2022
2022

 universiteitleiden.nl/dossiers/onderwijsvisie/
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444 vieren
Dit jaar bestaat de Universiteit Leiden maar liefst
444 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden.
Een greep uit de activiteiten die de komende
maanden gepland staan:
>> Vossenjacht - 14 september (Den Haag)
>> Humanities Matter kunstroute - te zien tot na de
zomer
>> Urban Trail - 7 juli (Den Haag)
>> Facultaire feestavond – 12 september
(Stadsgehoorzaal)
>> Burendag - 28 september
>> 444 in de 3 Oktober-optocht
>> Science & Cinema – 1 t/m 11 november
Deze initiatieven lopen het hele 444-jaar:
>> Tijdlijn door het Lipsiusgebouw
>> Podcast: Enkeltje Wetenschap
>> Fietsroute 44,4 km Leiden – Den Haag
>> Universiteitsspel HORA EST!
>> Rembrandtroute
De website van de universiteit bevat een speciaal
444-dossier, waar je alle ins and outs van de
444-viering kunt vinden - inclusief videoverslagen
van een aantal ‘grote’ 444-activiteiten. Je vindt
het dossier op https://www.universiteitleiden.nl/
dossiers/444/444-in-beeld

Column

De persoonlijke visie van een FGW’er. Deze keer:

Hoe Trump mijn leven veranderde
Toen in de vroege ochtend van 9 november 2016 definitief duidelijk werd wie de 45e
president van de VS werd, kon ik nog niet vermoeden dat Donald Trump ook mijn leven zou
veranderen. Mijn gedachten aan de toekomst reikten niet verder dan: nu snel naar bed, want
we hadden net met veertig studenten van Journalistiek en Nieuwe Media en met collega’s
uit de universiteit de hele nacht doorgehaald om in het studiootje van Sleutelstad FM de
verkiezingen te verslaan. Worstelend met wifi die zoveel journalistiek enthousiasme niet
aankon en op de been gehouden door banjospel van collega Willem Koetsenruijter en een
reuzenpan kippenpootjes van een studentenmoeder.
Trump werd synoniem met fake news: hij beschuldigde CNN ervan dat het nepnieuws bracht en
werd op zijn beurt door factcheckers gebrandmerkt als serieleugenaar. Ook doemde er een nieuw
gevaar op: kiezers die misleid werden door valse berichten van trollen. Daar hielden wij ons toevallig
bij al jaren mee bezig: betrouwbaarheid, factchecken, broodjeaapverhalen in het nieuws en op
sociale media. Een comfortabele niche waarin we onderzoek deden, onderwijs gaven en factchecks
publiceerden met studenten. Tot Trump.
Opeens was onze niche groot nieuws. Nieuwscheckers, het onderwijsproject dat Alexander
Pleijter en ik sinds 2009 runnen, werd een hype. We haalden het nieuws in Macedonië door
nepnieuwsexploitanten uit dat land te ontmaskeren. Ministeries en ambassades vroegen om consult.
De telefoon bleef rinkelen, onze inbox ontplofte. Ook nu, twee en een half jaar later, is de
belangstelling onverminderd. Wekelijks mailen scholieren die een profielwerkstuk willen maken
over nepnieuws. Allerlei clubs hopen op een presentatie, uiteenlopend van de Anne Frank Stichting
tot het Suikercentrum en de Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie. Allemaal dankzij Trump.

Peter Burger,
is onderzoeker en docent
bij Journalistiek en Nieuwe
Media. //

De hype opende deuren. Facebook vroeg of we berichten wilden checken. We werken samen met
factcheckers uit België, Frankrijk, Denemarken en andere landen. Met Leidse collega’s van Data
Science peilden we de penetratie van pulpnieuws op Facebook, met Vlaamse whizzkids werken we aan
automatische checksoftware. Ik ging in Brussel op bezoek bij de contrapropaganda-afdeling van de EU
en werd intellectueel en culinair verwend tijdens een factcheckersretraite in een landhuis in Italië.
Dankzij Trump zijn de vakjes voor outreach en valorisatie op het formulier voor mijn Resultaat- en
Ontwikkelingsgesprek elk jaar weer te klein voor alle presentaties en perscontacten. Geweldig, want
je hoopt natuurlijk dat je werk ook buiten de universiteit weerklank heeft. Maar ook de blaadjes
van mijn agenda zijn te klein voor alle verzoeken. En valoriseren wordt niet, zoals onderwijs en
onderzoek, uitgedrukt in een percentage van je takenpakket.
Ernstiger is dat dat gebrek aan tijd en middelen ook voor het hele factcheckproject geldt: onze
ambities zijn net als de vraag naar factchecks groter dan ons budget. Dankzij gulle donaties konden
we in mei beweringen van politici checken in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Maar voor
continuïteit – en meer: we dromen van een nationaal expertisecentrum - hebben we meer nodig dan
crowdfunding en meer dan de universiteit kan financieren.
We moeten dus op zoek naar een mecenas. Een Amerikaanse vastgoedmiljardair misschien, met een
brandende belangstelling voor fake nieuws. Hmm…

1 beeld,
1000
woorden
8

Het zal je vast niet zijn ontgaan: dit jaar
bestaat de Universiteit Leiden maar liefst
444 jaar. Deze bijzondere viering biedt
kansen om de dingen net even anders aan
te pakken dan normaal en elkaar daarbij op
onverwachte manieren te ontmoeten. Zo
zou je bij de gemiddelde nieuwjaarsborrel
niet zo snel studenten aantreffen die met
zelfgemaakte karamelappels geld ophalen
voor het goed doel. En wat doen al die
lijnen toch opeens in de hal van het
Lipsiusgebouw? We hebben in de eerste
paar maanden van dit jaar al veel mooie
dingen zien gebeuren: van hoogleraren die
gastlessen gaven bij basisscholen, theaters
en cafés tot Vrienden- en Familiedagen
in zowel Leiden als Den Haag. En we zijn
nog lang niet uitgevierd! Bovenaan op
deze pagina vind je een overzicht van de
activiteiten die de komende maanden
gepland staan. Uiteraard kun je de
activiteiten ook online in de gaten houden,
via universiteitleiden.nl/humanities444.

