
Wie, wat en waar
 
Het

. 
is even wennen, en voor sommigen duurt het een jaar voorze doorhebben met welke 


vraag je waar moet zijn op de VU.ln de studiegids staan de algemene plaatsen waar je zijn 

moet. Bij de studentenbaUe op de begane grond behandelen ze vragen over inschrijven 

en collegegeld. Het studiesecretariaat van je opleiding behandelt meer opleiding-gerela

teerde vragen. De studieadviseur adviseert je verder eigenlijk over alies: je vOQrtgang, plan

ning, keuzes, etc. Je kunt er op rekenen dat je de eerste tijd nag vaak doorgestuurd wordt, 

tot in je de gaten hebt waar je met welke vraag moet zijn. Daar moet je je vooral niet door 

laten afschrikken.~Op de VU is echt heel veeI mogelijk en iedere medewerker lijkt in her 

begin iets anders te zeggen dan zijn collegae. 

Maar wat is er nu precies interessant 
voor een student om te weten? 
Op allerlel Wfdleplngen naan Iounge-banken. 

zel(er In het WBtN gebouw. In aile lege Ioblen 

mag je gaan zltten om te studeren. Het dakter

ras op de 1Sde verdleplng Is. ondanks de heer

IIJke zen en het prachtlge ultzlcht, nooIt open 

wegens sprlng-gevaar. Bovenln het ~ 

bouw staat In de kerkzaal een P'ano en ook In 

het nleuwe gebouw waar In-Holland ook zit, 

staat een prachtlge vteugeI. Pas op; nlet het 

heI@ rode gebouw Is van de VU. en als Ie vee! 

voor elkaar wtlt krlJgen.. gedraag .Ie- dan be

scheIden en er gaan paden voor.Ie open. 

In de Tegensteillng, de rulmte van de faculteits

verenlglng van aard-en levenswetenschappen. 

vlnden vaak gratis diners plaats. Je lean hler teo 

vens goedkoop bier drlnken In het gezeilige 

cafe. Gelulddg zlJn de studentefl daar oole. b1r 

zander aardlg en goede gesprekspartners. 

Er zlJn sllmme economlestudenten die zlch 

AIs het hard regent. Is het mogelljk aile gebou


wen te berelken via de ondergrondse gangen.
 

Deze ondergrondse gangen, vol oolzen en lei


dlngen. zlJnook fotografisch gell4!fl een lust
 

voor bet cog. Pas op als je een toetertje t'Ioort:
 

er z1jn coil: electrlsche wagentjes die gebrulk
 

maken van dlt netwerk..
 

Na 17.00 uur komt het schoonmaakperso


neel de VU schooruTla~, ze nebben maar 

een paar minuten per IoQaI en spreken vaak 

de taal nlet. ~ lean je met hen bljvoorbeekl 

goed je kennls van de franse taal op halen. De 

VU wordt optIsch erg goed schoongemaakt, 

maar pas op voor deurtdlnkert In de tol/etten 

en dlngen dle.le- nlet direct In !let oog sprin

gen. OIt Is trouwens het standaard schoon

maakbeldd van meerdere grote lnstel/lngen. 

De SRVU heeft een kameroureau en let lIch 

aetief In om het geweten van de VU te zlln op 

o.a. studle. milieu en gezondheldsgebleden. 

Afgedanktw-tneubllalr, zoals bureaut)es. ltan 

gaat. maar gelukklg heeft ledere VU mede

wefker een groat boek voor telefoonnum

mers van aile medewerkers. 

In de mensa Ilg<Jen allerlel flyers van onder· 

zoele.en waarmee Je geld kunt verdlenen. Het 

ultzendbureau Randstad in het hoofdgebouw 

heeft hogergeschoold werk. ook al ben Je lis 

student nag nlet afgestudeerd. Wei zlJn dlt bit- . 

nen van meer din 32 uur In de week. 

De VU Is een faVOl"lete verbliJfpIelc. van een 

aantal zwefVers: sommlge vallen nlet op, om

dat ze zkh erg aangepast kJeden. Maar lis .Ie 
lets langer klJict, lie .Ie toeh ster1c; afwljkend ge

drag. begeleld met veeJ AlDI boodschaPPM

tassen. Pas op dat.le nlet Je excentrlelre pr0fes

sor ervan veroenkt een Z'Nervel' te zlJn. WiilInt 

de grens tussen genla/ltelt en de vrIje elgen

schappen van een zwerver, Is soms mlnJem. 

tiel mn In de mensa van de medlsche fiKuI...,speclaal InschrlJven b1j de oplelding Natuur je gratis ophalen voor je studentenkamertje. teIt Is net best, al schljnen er plannen te z1ln 

kunde omdat Ie daar gratis lean printen. Je moet aileen zetf onderzoelc.en wle hlerovt'r om averal het eten te verbetefen. I



c 

NatuurliJk Is er ook sport een pastoraat. een 

schoolpsycholoog, een stIltecentrum, een 

boekhandel, een kopieerrulme, een bruin 

cafe, een prclchtlge botanlsche tuln, etc. Te

genwoordig kunnen ook sommlge colll!9e5 

online gevolgd worden via o.a. 5ea>ndlife. 

Veel Informatle staat in de studlegIds en 

op _.feweb.vu.nl en _.vu.nVstudentl. 

Voor allerlel Idachten over blJv. examens kan 

Je terecht blJ de examencommlssle en de 

studentenraad ZOrg wei dat je je klacht zo 

predes magellJk formuleert met vakcodes, 

studentnumrner, datums en dergelljke erblj. 

De VU IiJkt te groot om dlt bij ledere malllndl

vldueel op te zoeken. 

Het Is mogellJk om allertel bijvakken te Yol

gen aan andere facultelten en onderwljsln

stelllngen. In veel collegelokalen worden de 

prachtlgste verhalen verteld over de Inca's" 

de Maya's en ontdekldngsrelzen door antra

polagledocenten. Er zlJn vaak hoogstaande 

gastsprekers In allerlel colleges en ook het Yak 

seksuolagle wordt erg Interessant gevollden 

om de tussenuurtjes mee te vullen en het 

vergroten van de algemene ontwikkellng. De 

colleges van de VU IIggen vaak op een hager 

nlveau dan het gemlddelde van wat er op de 

televisle te zlen Is en het vef9root,le algemene 

kennls over de wereld. Via de websIte van de 

VU kunnen aile collegeroosters bekeken wor

den, en vaak dlen Je je officleel en op tljd aan 

te me/den yoor het Yak tlJdens de perlode er

voor. Veel vakken kan.le ook opvoeren als keu

zevakken, zodat dlt In het derde Jaar weer wat 

druk scheelt Maar het volgen van extra vak

ken is oak een heerllJke manler om wat vrlJe 

t1Jd mee op te vullen of als voorbereldlng op 

Je elndscrlptle. 

Laat Je niet afschrlkken van het standaard 

antwoord dat Je eerst toestemmlng meet 

hebben van de examencommlssle, want dlt 

kan altljd nag achteraf, en de meeste vakken 

zlJn voor ledereen toegankeliJk. Je kuntJe ook 

altljd gratIs Inschrljven voor een tweede stu

die en dan maar een ofenkele vakken valgen, 

mocht Je bureaucratlsch vast kamen te zit

ten. De VU Is een plaats voor ontwikkellng en 

groelende wetenschap en Is bllj met enthou

slaste studentenl • 

«de weet U'4M dit du.vttje . 

~, euiHt de fPU~1 


