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Even voorstellen!

IN DIT NUMMER

DRANKJE MET!

S.V. Vesta

JAN STEENBRINK...

Dé studievereniging van Integrale
Veiligheidskunde in Utrecht.

WAT VOOR STUDENT
Ondanks de coronacrisis heeft S.V. Vesta na 3
jaar weer een doorstart gemaakt!
Met een nieuw bestuur en nieuwe commissies zijn
we hard aan de slag weer een
gezellige en leerzame vereniging op te bouwen.
Momenteel bestaande uit een vrijetijd

BEN JIJ? ZELFTEST

MIKE VOND 11
VLUCHTELINGEN IN EEN
CONTAINER...

activiteitencommissie, een educatieve
activiteitencommissie, de mediacommissie,
de kascommissie en natuurlijk het 4-koppig
bestuur!

STUDEREN IN TIJDEN
VAN CORONA...
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Het Bestuur
DOOR LUCAS LOKENBERG

Koekkoek, wij zijn het bestuur van S.V. Vesta!
Wij zitten nu in het derde studiejaar en zijn samen met de commissies druk bezig met het vormen van een
goedlopende studievereniging. Een jaar geleden kenden wij elkaar nog niet. We hadden wel dezelfde wens:
meer contact met medestudenten! Los van elkaar hebben wij dit bekend gemaakt bij Jan Steenbrink en hij
heeft ons samengebracht. Mei 2020 hadden we onze eerste kennismaking en daarna ging alles heel snel.
In de zomervakantie waren we druk met de inschrijving van de vereniging bij de KVK, een nieuw logo en de
social media.
Nu alles op orde is, kunnen we kijken naar aankomend jaar. We willen meer leden werven onder de
aankomende eerstejaarsstudenten. Hopelijk is coronacrisis dan ook verleden tijd en kunnen we weer fysieke
activiteiten organiseren.
Feesten, borrels, gastsprekers, een bezoek bij de rechtbank et. cetera. Dit alles doen we met als doel; meer
connectie tussen IVK-studenten.
Maar wie zijn wij nou eigenlijk?
Mike
Mike is de voorzitter. Hij is druk met het bepalen van de
koers die Vesta vaart, houdt het overzicht en is
daarnaast ook lid van de Vrije tijd Commissie (ActieCie).
Het is zijn eerste keer dat hij in een bestuur zit.
Hij woont in Utrecht, op de Uithof in het Cambridge
gebouw (dat lelijke grijze gebouw achter de HU).
Maar dames… slecht nieuws.. Hij is wel al bezet.
Naast zijn actieve taak als voorzitter houdt hij van een
lekker (speciaal)biertje of een groot glas whisky.

Lucas
Dan hebben we Lucas, de vicevoorzitter.
Hij doet niet veel, maar wat hij doet, doet ‘ie
goed. Lid van de Media Commisie (MediCie) en
ook voor hem is het de eerste keer in een
bestuur. Lucas woont ook uit huis, maar dan in
Amersfoort. Ook deze jongeman heeft een
vriendinnetje, dus men moet het ergens anders
zoeken.
In zijn vrije tijd is hij regelmatig te vinden in de
sportschool of rent hij de longen uit zijn lijf.

Jan
Net als Lucas en Mike is Jan derdejaars. En ook
Jan is lid van een commissie en wel de
belangrijkste commissie. Namelijk: de
kascommissie. Dit sluit goed aan bij zijn
bestuurstaak als penningmeester. Jan bepaalt
waar het geld naartoe gaat (vandaar dat hij
zoveel vrienden heeft).
Hij woont nog thuis, maar is wel naarstig op zoek
naar een studentenkamertje. Dus heb je tips,
stuur een mailtje 😉.
Aan het vrouwelijk aandacht geen gebrek, maar
de geschikte dame is hij nog niet tegengekomen.
Hoewel je het niet direct aan hem ziet, sport hij
regelmatig. Dat doet hij in de sportschool met z’n
maten.
Elon
Als laatst hebben we Elon. Hij is secretaris van
Vesta. Hij woont in Amstelveen bij zijn ouders,
maar droomt toch echt van een grachtenpand aan
de Keizersgracht. Door de weeks is hij veel te zien
in de sportschool, waar hij hier en daar wat
meppen uitdeelt in de ring!
Hopelijk hebben jullie een beetje een goed beeld
gekregen van de
bestuursleden. Xxxx
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Activiteitencommissie:
Vrije tijd
DOOR ESMEE VAN OORT

Even voorstellen…
Wij zijn de Activiteitencommissie Vrije Tijd (ActieCie), bestaande uit Noémi, Jelle, Mike, Jennifer en
Esmee. Samen organiseren wij allerlei leuke activiteiten voor leden van Vesta en studenten Integrale
Veiligheidskunde. Voorbeelden hiervan zijn borrels, pubquizzen, bakwedstrijden en noem zo maar op.
Tijdens de pubquiz vragen we je het hemd van het lijf. Tijdens ‘Heel Vesta Bakt’ hebben wij als
juryleden de meesterwerken beoordeeld en won de best versierde taart! Wegens het Coronavirus zijn
deze activiteiten nu online. Voor iedereen is het fijn om in deze tijd ook andere gezichten te zien en
even wat heel anders te kunnen doen. Ondanks dat wij het nu al heel gezellig vinden, hopen ook wij dat
we zo snel mogelijk activiteiten kunnen organiseren waarbij we elkaar fysiek kunnen zien en leren
kennen. Feesten, borrels, gala’s, oneindig veel activiteiten die dan eindelijk weer georganiseerd kunnen
gaan worden. Door lid te zijn van S.V. Vesta en deel te nemen aan welke activiteit dan ook, leer je op
een ontzettend leuke en laagdrempelige manier nieuwe mensen kennen.
Wij kijken ernaar uit om jullie bij alle activiteiten te zien!

Activiteitencommissie:
Educatie
DOOR ROOS VAN DER LINDEN

Wij zijn EduCie!
De educatieve tak van de activiteitencommissie.
Bestaande uit Merel, Carlijn, Matz, Roos, Amber & Elon. We
willen jullie, de studenten van de opleiding en de Vesta-leden
in contact brengen met het werkveld!
S.V. Vesta wil naast alle gezelligheid ook informatieve
bijeenkomsten organiseren. Netwerkborrels om alvast het
werkveld te leren kennen, professionals ontmoeten om te
sparren of stageplekken vinden.
Kortom:
Alles wat leerzaam is, en te maken heeft met de opleiding!
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Mediacommissie
DOOR AMBER SCHOONEN

Een van de commissies van Vesta is de mediacommissie (MediCie).
Bestaande uit drie leden: Lucas, Enna en Amber.
We houden ons bezig met een aantal dingen binnen de vereniging.
Zo beheren we het Instagram- en Facebookaccount van Vesta, zorgen
we dat de vereniging weer terug op de kaart komt te staan en regelen we
het promotiemateriaal. Daarnaast maken we foto's tijdens de activiteiten
en posten we dat op social media.
Op ons Instagram account hebben we een aantal leuke wekelijkse
rubrieken. Bijvoorbeeld op donderdag de quiz over het actuele nieuws en
op vrijdag een aanrader voor een leuke en studiegerichte podcast, film,
documentaire of boek. Daarnaast posten we ook één keer in de week
een video waarin een commissielid laat zien waar we achter de
schermen mee bezig zijn of iets wat met IVK te maken heeft.
Uiteraard posten we ook aankondigingen voor de activiteiten op onze
Insta en facebook!
Wil jij dus op de hoogte blijven waar Vesta allemaal mee bezig is?
Volg ons dan vooral op Instagram en Facebook ---> s.v.vesta

Kascommissie
DOOR JAN SCHALKWIJK

Hallo allemaal, wij zijn de kascommissie van S.V. Vesta!
Wij, Noémi en Jan, houden ons simpelweg bezig met geld.
We stellen begrotingen en eindafrekeningen op, registreren alle
inkomsten en uitgaves en staan nauw in contact met de bank en
het management van de HU.
Het is ons doel om ervoor te zorgen dat alle leuke activiteiten en
acties, zoals de borrels, de pubquiz, de kerstkaartenactie en
natuurlijk de ‘heel Vesta bakt’ wedstrijd gefinancierd kunnen
worden.
Op dit moment zijn wij duidelijk de kleinste commissie en
hoewel dit prima werkt, lijkt het ons leuk om uit te breiden. Voel
jij je geroepen om je bij ons aan te sluiten? Meld je dan vooral
aan! Groetjesss
4.
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De volkskrant, 26 januari 2021

Het datalek bij de GGD
DOOR LUCAS LOKENBERG

Tsjaa dan word mij gevraagd iets over het nieuws te
schrijven..
Het is al weer eventjes geleden maar ik kan bijna niet
anders dan iets over de enorme fouten bij de GGD te
schrijven.
Het begon bij diefstal van medewerkers van gegevens
van mensen die zich wilden laten testen op Covid-19.
Hoe kon het dat medewerkers zo makkelijk bij al
die gegevens konden?
Na een kort onderzoek bleek dat er een downloadknop
in het systeem zat. Medewerkers konden letterlijk met
één druk op de knop privégegevens downloaden.
Daarna kwam naar buiten dat deze gegevens van
miljoenen Nederlands uit GGD-systemen illegaal
werden verhandeld op het internet.

Wat is hier nu zo erg aan zou je misschien
kunnen denken?
Nou bij het maken van een afspraak bij de GGD voor
een test moet je bepaalde gegevens afstaan, zoals
je Burgerservicenummer, e-mailadres,
telefoonnummer en geboortedatum.
Met deze gegevens kunnen criminelen zich
voordoen als (bijvoorbeeld) een bank en het
vertrouwen wekken dat ze echt een bank zijn.
Ze sturen mails en/of sms’jes namens de bank waar
je zit en vragen jou een nieuw wachtwoord aan te
maken door op de link te klikken.
En dan is het gedaan met je gespaarde centen…..

Bronnen: Volkskrant, NU.nl, NOS

Op STAP met Bambi & Oma!
HEB JE VRAGEN? WIL JE WAT WETEN? STUUR ZE IN VIA THE GRAMMMMMMMM & ZIE DE ANTWOORDEN IN DE
VOLGENDE UITGAVE!
@s.v.vesta
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VESTA REBUS

Daten tijdens Corona
DOOR MEREL WOUDMAN

Single zijn in corona is niet het einde van de
wereld, maar leuk is anders....
Voor dit stukje heb ik twee huisgenoten
geïnterviewd, Jop en Esther. Zij zijn (tot nu toe)
single gedurende deze coronaperiode en hebben
hun ervaringen gedeeld over het daten tijdens
corona.
Het is al lastig genoeg zonder de maatregelen om
het leuk te maken tijdens een eerste date en nu is
dat nog een extra ‘obstakel’ geworden. Hoe stap je
dan over die drempel van een eerste keer
afspreken?

Jop
Toen het coronavirus net bekend werd, begon
Jop net iets met een meisje, maar dat eindigde
al rond de zomer. Sindsdien is hij op vier dates
geweest. Van deze vier dates waren er twee
tinderdates en twee dates kende hij al van zijn
oude woonplaats Den Bosch. “Daten via Tinder
is wel grappig, omdat je met een heel nieuw
persoon te maken hebt. Tijdens de date moet ik
diegene of heel erg leuk gaan vinden of ik vind je
binnen drie seconden al k*t en weet dat het niks
gaat worden.” “Wat er door corona is veranderd
aan Tinder is dat je niet meer echt iets leuks kan
gaan doen.
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Het is moeilijk, want je hebt niet meer een
activiteit waardoor je wordt ‘afgeleid’ van de date.
Je hoeft het niet de hele tijd te hebben over jezelf,
maar je kunt bezig zijn met bijvoorbeeld bowlen.
Al is het alleen maar bowlen!” Jop merkt dat het
enthousiasme van de date daaronder lijdt. Het
enige wat je nu kan doen is lopen en kletsen en
dit is niet een leuke eerste date. “Er was een
meisje waarbij ik al meteen wist dat er geen klik
was. Zij was niet mijn type en zij kwam wat jong
over, waardoor ik haar meteen al zag als een
soort van ‘zusje’. Je kan het wel gaan forceren,
maar ik voelde voor de rest geen fysieke
aantrekkingskracht. Bij ons afscheid moesten we
alle twee een andere kant op fietsen en eindigde
de date in een ongemakkelijke high five.” Jop zijn
volgende date was wel een succes. Het enige
ding was dat zij erg ver weg woonde. “Ik wilde
iemand dichtbij hebben zodat het spontaan kan
blijven. Dan kan je gewoon kort en luchtig
afspreken en op het laatste moment nog zeggen
dat je naar iemand toe komt. Het blijft dan toch
lastig, vooral omdat het een leuke date was, om
er een punt achter te zetten.”

''Het eindigde in een
ongemakkelijke high
five''

Esther
Esther woont in hetzelfde studentenhuis als Jop
en ik. Zij is een maandje later ingetrokken en
heeft nog niet actief gedate tijdens corona. Zij
heeft voor corona een relatie gehad van drie jaar.
Hiermee is Esther een jaar lang op een meer
‘open manier’ met haar ex geweest en de twee
jaar erna was het echt een vaste relatie. Rond de
zomer is het uitgegaan, maar ze zien elkaar nog
regelmatig.
“Het is gek om in een tijd waarin je zo weinig
nieuwe mensen leert kennen en je cirkel
überhaupt is verkleind, dan opeens na een lange
tijd geen vaste vriend meer te hebben.
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Om je heen halen al je vrienden en vriendinnen,
juist nu, steun uit de relatie waar ze in zitten. Ik
haal die steun nu vooral uit het zien van mijn
vrienden.”
Esther heeft wel zin om nieuwe mensen te leren
kennen, maar het staat haar tegen om dat via een
datingapp te doen. “Ik heb geen goede ervaringen
met dingen zoals Tinder. Ook al weet ik (van
vriendinnen) dat het je wel in contact kan brengen
met leuke mensen, is dat mij nog niet gelukt.” Ze
heeft één keer een tinderdate gehad en leek
tijdens het chatten de perfecte jongen. Ook had zij
voor de zekerheid om foto’s en spraakmemo’s
gevraagd. “Tijdens de date was het wel dezelfde
gast van de foto’s, maar hij zag er niet uit als de
foto’s omdat deze waren bewerkt. Ook zijn
grapjes kwamen niet even leuk over zoals dat op
WhatsApp leek.”

''Het was geen totale
catfish''
Esther heeft na die ervaring Tinder verwijderd van
haar mobiel. “Voor nu vind ik het eigenlijk wel oké
om na een lange tijd een relatie te hebben gehad,
rustig af te bouwen. Wel is het lastig om weinig
afleiding te hebben op dit moment en daarom hoop
ik ook dat de festivals en feestjes weer door
kunnen gaan aankomende zomer.” Jop en Esther
slaan zich er moedig doorheen.
Heb jij nog tips voor hen of wil jij je eigen
verhaal delen over daten tijdens corona?
Stuur een mailtje en dan kom jij misschien wel de
volgende editie op deze plek te staan!
Of heb je een keer behoefte om een potje te
bowlen met Jop of Esther? Dat kan! Stuur dan ook
even een mailtje!
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Mike vond 11 vluchtelingen in een container....
DOOR MIKE VAN DIJK

In een vooropleiding enkele jaren terug liep ik stage bij de
Koninklijke Marechaussee. In Europoort vertrok een boot naar Hull in Engeland.
Rond 20.30 uur wilde een chauffeur van een vrachtwagen nog snel de boot op. We
besloten deze vrachtwagen te controleren zodat, Er van uitgaande dat er niets
aan de hand was, deze chauffeur nog snel mee kon naar Hull.
Tijdens het openmaken van de vrachtwagen (de Marechaussee
controleert de lading van de vrachtwagens) zagen we dat de vrachtwagen voorzien
was van een koelcel. Deze koelcel stond vol met bakken met fruit. Het was
binnen rond de 4 C. We besloten even in de wagen te klimmen en op de bakken met
fruit te kijken. Toen ik daarop klom, zag ik ineens meerdere schoenen en
schimmen liggen op het fruit.
Nadat we de personen gesommeerd hadden één voor één naar buiten te
komen, we ze gefouilleerd hadden en zeker waren dat niemand medische hulp nodig
had, zijn ze overgebracht naar de Marechaussee brigade op Rotterdam The Hague
Airport. Hier zijn ze op hun identiteit gecontroleerd. Hier bleek dat het ging
om personen met een Albanese achtergrond.
Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex op Schiphol. Hierna
zijn zij uitgezet naar Albanië. Al met al een bijzondere actie!
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Vind jij de weg naar buiten via Vesta?

¿?WAT ZEGT DE BOER?¿
Een boer wordt in China veroordeeld tot de doodstraf.
De rechter laat hem nog een laatste zin zeggen om te bepalen hoe hij ter dood wordt zal worden gebracht.
Als de boer liegt wordt hij opgehangen en als hij de waarheid spreekt wordt hij onthoofd.
De boer spreekt een zin uit en wordt tot ieders verbazing even later vrijgelaten.
De rechter kan de straf niet bepalen.
Wat heeft de boer gezegd?
De uitleg vind je op pagina 14.

9.

MAART 2021

DRANKJE MET...
DOOR ROOS VAN DER LINDEN

Wie ben je...
Ik ben Jan Steenbrink, ik word 9 maart 42
jaar (nog gefeliciteerd, Jan!). Docent aan de
Hogeschool van Utrecht en momenteel
stagiair bij het lectoraat, de onderzoekskant
van IVK. Ik ben opgegroeid in Soest.
Super saaie plek op deze aardbol, dus ik
ben zo snel mogelijk vertrokken. Toen ik net
meerderjarig was, heb ik een jaar
vrijwilligerswerk gedaan in Engeland met
moeilijk opvoedbare kinderen, super leuk!

Welke opleiding heb je gedaan?
Na dat jaartje in Engeland wist ik nog steeds
niet zo goed wat ik wilde doen met mijn
leven. Ik wilde graag bij de politie maar ik
was 'zo groen als gras’.
Er kwam toen een nieuwe opleiding:
Integrale Veiligheidszorg, hierop heb ik
gesolliciteerd vanuit Engeland. Je kon deze
studie combineren met de politieopleiding.
Briljante combinatie. Eén dag in de week
een beetje vechten en schieten op de
politieschool en de rest van de week had ik
volop tijd voor het studentenleven.
Uiteindelijk ben ik aan de slag gegaan bij de
politie. De noodhulp, wijkzorg en recherche
en op mijn 24e was ik wijkagent in
Vianen. Studeren bleef toch wat kriebelen
dus uiteindelijk ben ik sociologie gaan
studeren. Ik ging met deze opleiding aan de
slag als adviseur maar dat bedrijf huurde mij
weer uit aan de politie. Na een reorganisatie
vanuit de politie heb ik mijzelf laten
omscholen tot leraar maatschappijleer.
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... Jan Steenbrink
Hoe ben je dan terecht gekomen op de
HU?
In eerste instantie gaf ik les op de middelbare
school maar het trok mij niet zo. Dit omdat de
leerlingen het vak maatschappijleer gewoon
niet zo interessant vinden. De leerlingen
zitten daar niet op te wachten. Die denken
alleen maar: ‘Meneeeeeer, u staat tussen
mij en mijn weekend in!’
En zo kwam ik terecht op de Hogeschool.
Studenten hebben er meer voor gekozen, er
is meer interactie en meer tijd.
‘Maar omdat het bloed kruipt waar het niet
gaan kan’ draai ik nog steeds 1 dienst per
week bij de politie!
Wie ben je, naast jouw werk?
Naast mijn werk, woon ik samen met Marloes en
mijn twee kinderen in Utrecht, dus daar ben ik altijd
gebleven. Ik dacht altijd.... ‘Als ik later serieus
word, ga ik wel ergens anders wonen zoals
Leidsche Rijn ofzo’. Maar Leidsche Rijn... Het
wachten totdat ik dood ga vind ik toch niet leuk.
Het centrum van Utrecht is gewoon ontzettend
leuk. Binnen een kwartier ben ik in het centrum en
dan ga ik lekker de deur uit voor een drankje. Wat
er overigens meestal twee of drie worden….
Maar dat zijn de leukste avonden!
Welke vakken geef je nu op de HU?
Eigenlijk alles. Regie & Management, IVT, vitale
infrastructuur, defensiestrategie. Een hele hoop!
Laten we het houden op de management vakken
en de inhoudelijke vakken van sociale veiligheid.
Welk vak vind je het leukst?
Ik vind het eigenlijk allemaal heel erg leuk,
bijvoorbeeld informatieveiligheid is leuk
omdat het heel nieuw is, nieuwe technieken
e.d. ik leer daar net zoveel van de studenten
als de studenten van mij...
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... Jan Steenbrink

Hoe ervaar je het online lesgeven?
Eeeeeehm, ‘hel op aarde’. Nee, we maken
er met zijn allen het beste van. Een heel
groot deel van het lesgeven is een sociaal
iets en dat mis ik enorm. Ik vind het leuk om
te pielen met techniek en het zo makkelijk
mogelijk te maken, maar ik mis het fysieke
contact als een dolle. Het gaat. We weten
waarom we het doen, maar liever niet.

Zowel school als privé, wat mis je nu het meest?
Spontaniteit.
Een collega tegenkomen bij het koffiezetapparaat of
samen een broodje eten.
Ik ben niet zo van het plannen, ook niet in mijn privéleven.
Ik houd altijd mijn app in de gaten en als er ergens een
borrel is, schuif ik aan. Dat worden vaak tóch wat meer
biertjes... Daarnaast mist ik concerten en lekker uiteten
gaan bij een restaurant. Dit wordt wel een droevig verhaal
zo, he?

Wat zijn de plus- en minuten van online
onderwijs?
Een pluspunt is, dat we altijd al meer
digitaal wilden doen en nu is alles digitaal.
Ook is vaak de opkomst van studenten
hoger. Een minpunt vind ik vooral de online
hoorcolleges. Je ziet 160 aanwezigen in
beeld staan, maar ik zit in mijn eentje
vanuit de logeerkamer te schreeuwen en
maar te hopen dat iets aankomt.

Wat voor concerten ga je het liefst naartoe?
In principe alles… Ja, alles eigenlijk wel. Wat we
bijvoorbeeld wel eens doen, is clipjes opzoeken op
youtube. Wellicht met een biertje op. Dan kijken we naar
clipjes en van welke artiesten er binnenkort concerten
aankomen. Ik heb van alles gezien joh!

Heb je al gekke dingen ervaren tijdens
het online lesgeven?
Alleen maar, studenten liggen zó vaak nog
in bed. Dan vraag ik of ze even hun camera
aandoen en dan liggen ze nog in hun
pyjama...

Waar besteed jij graag aandacht aan in
contact met studenten?
Nou, ik ben soms zo empathisch als een
stuk hout. Maar waar ik graag in investeer is
een leuke sfeer. Iedereen leert beter als het
leuk is. Vandaar ook Vesta, de gehele
studieperiode moet gewoon een feestje zijn!
Naast de verplichte vakken, ‘lang leve de
lol!’. Dat vormt ook een persoon. Daarom
vind ik dat online lesgeven ook zo lastig,
sfeer is dan moeilijk te creëren.

Wat was je laatste concert?
Dat is wel echt heel gênant. Ik ga dus ook naar slechte
dingen. Het laatste concert waar ik naartoe ben geweest
was het Koen & Sander fest. Daar stond ik dan.. verkleed
met mijn bierpull…. De laatste mensen, die ik dus live heb
gezien.. zijn De Snollebollekes, ja, dat niveau. Dat is
prima, maar dat is dus mijn láátste concert voor de
lockdown. Dat ik daar aan terug denk van ‘neeeeeeee
wat gênant!’. Ik heb me kosteloos vermaakt, maar van
alle concerten die je hebt…
Je houdt geloof ik wel van een biertje,
Welke plekken kun je studenten aanraden?
Noem het vooral 'borrelen'. Dat klinkt wat netter... ;)
Je hebt in Utrecht vijf brouwerijen, tip van mij! Ga daar
eens met Vesta langs en maak er een kroegentocht van!
Ik heb het nog nooit verder gered dan vier, maar er is
niets mooiers dan een biertje drinken aan de bar, met
uitzicht op de ketels van het de brouwerij!
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CHECK THIS
ONE!
DE aanraders voor de échte ramptoerist!

The Nightstalker (serie op Netflix)
Een waargebeurd verhaal waar twee rechercheurs vertellen hoe ze de moorden,
overvallen en verkrachtingen hebben opgelost. Het laat goed zien wat er
allemaal is gebeurd en wat voor impact het heeft gehad op de wijk in LA!’

TBS (podcast op spotify)

Daders (podcast op spotify)
In Daders spreekt Cas de Jong
(EenVandaag) met moordenaars, exTBS'ers en andere zware criminelen.
Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke
daad? Hebben ze spijt? En waarom
moet de maatschappij hen nog een
tweede kans geven?

TBS volgt vier patiënten uit tbs-instelling De
Rooyse Wissel in het Limburgse Venray. De
tbs-patiënten hebben een celstraf uitgezeten
voor ernstige delicten, maar worden nu
klaargestoomd voor een leven buiten de
omheining waarin ze leven. Is er voor deze
tbs’ers een tweede kans en wat moeten zij
daarvoor doen? En wat klopt er van de wilde
verhalen die de ronde doen over drank,
messen en drugs? In zes afleveringen geeft
journalist Tom Veldhuijzen een beeld van wat
zich afspeelt binnen de muren van een tbskliniek.

Deep Water Horizon (Film op Netflix)
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal over de explosie van het boorplatform Deep
water Horizon en alle gevolgen die leidden tot de olieramp in de Golf van Mexico.
Door het falen van de mens stapelen de oorzaken zich op en als het ware hebben die
een domino-effect die leiden tot de explosie. In de film volgen ze een medewerker die
zichzelf en andere medewerkers in veiligheid probeert te brengen en het lek probeert
te stoppen’
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Studeren in tijden van Corona
DOOR ANITA DE JONG

Hoe kun je het beste kunt studeren en/of werken in Coronatijd?
Wat werkt nu echt...?
Hèt antwoord hierop bestaat natuurlijk niet, immers, zoveel mensen, zoveel meningen!
Toch is er wel iets algemeens over te zeggen.
Het werkt over het algemeen het best als je doet alsof je naar je college moet.
Maak gebruik van de dagelijkse routine die je altijd had toen je nog fysiek lessen volgde.
Met andere woorden, je staat 's morgens op (liefst een beetje op tijd) je verzorgt jezelf (juist nu we allemaal
niet naar de kapper kunnen!) en kleed je aan (vergeet je schoenen niet aan te trekken: er is niets lulliger
dan voeten die in sloffen zijn gestoken!), je ontbijt en je zoekt je werkplek op.
Ikzelf heb online meetingen met studenten die het zichzelf wel héél makkelijk maken en
soms niet eens uit hun bed komen! Dat is niet alleen voor mij als docent heel ongemakkelijk, maar natuurlijk
ook voor de medestudenten. We hoeven allemaal niet te weten hoe jij er in je nachtkleding bij zit...
Natuurlijk heb je je werkplek voor jezelf zo prettig mogelijk hebt gemaakt!
Je hebt op je werkplek zo min mogelijk rommel om je heen te of andere zaken die je kunnen afleiden en
waarvan je rusteloos kunt worden. Daarnaast kun je, als je dat prettig vindt tijdens het studeren, een playlist
met klassieke muziek maken om je in een fijne stemming te brengen. Er zijn genoeg bestaande lijsten te
vinden op Spotify!

Z.O.Z.
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Werk in ieder geval blokken van een half uur tot maximaal een uur en sta dan even op om te bewegen.
Probeer bovendien tijdens het zitten goed op je houding te letten en zit niet met je benen over elkaar! Ook helpt
het om een goede houding te hebben als je goed op je adem let. Drink genoeg! Water, thee of koffie wel te
verstaan…
Gun jezelf ook zowel een lunchpauze als een koffie en/of theepauze in de ochtend en middag. Installeer
desnoods een pauze-programma of zet je wekker! Ga dan gerust even naar buiten of iets praktisch doen.
Lunchen achter je computer is echt funest voor je. Neem letterlijk afstand van je studie. Goed studeren is
namelijk een goede verhouding zien te vinden tussen werk en rust! Alles wat ik hierboven geschreven heb is
heus bekend, maar toch zit er wellicht een tip tussen waar je zelf nog niet aan gedacht had. Ik wens jullie veel
succes in deze nare Coronatijd!
Anita de Jong
Docent verbonden aan nascholingstrajecten.

¿?WAT ZEGT DE BOER?¿
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UITLEG RAADSEL
DE BOER SPRAK: "IK ZAL WORDEN OPGEHANGEN". ALS DE BOER LOOG, DAN
ZOU HIJ WORDEN OPGEHANGEN. MAAR DAT ZEI DE BOER, DUS SPREEKT HIJ DE
WAARHEID. MAAR ALS DAT ZO ZOU ZIJN DAN ZOU HIJ WORDEN ONTHOOFD, EN
DAN WAS HET EEN LEUGEN. KORTOM, DE RECHTER KAN NIET BEPALEN OF DE
ZIN DIE DE BOER SPRAK EEN LEUGEN OF EEN WAARHEID IS. DUS HIJ KAN GEEN
STRAF VASTSTELLEN EN LAAT DE BOER DAAROM VRIJ.
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TEST JEZELF!
Wat voor student ben jij?
Beantwoord de vragen en tel op het laatst je punten
bij elkaar op om erachter te komen.
De tentamenweek is begonnen...
1) Jij hebt jezelf de afgelopen maand al opgesloten in
je kamer van 6m2 met alleen je studieboeken als
gezelschap, een onvoldoende halen is onmogelijk.
(1 punt)
2) Tentamenweek? Jij bent deze compleet vergeten
en probeert last-minute de schade in te halen.
(3 punten)
3) Oja voor die tentamenweek moet je je ook nog
voorbereiden maar je bent al zo druk… (2 punten)

NUMMER 1.

Als bijbaantje werk jij
1) Bij de vrijwillige brandweer, staat mooi op je cv. (1
punt)
2) In de kroeg! Dit is toch al je 2e huis dus voelt het niet
echt als werken. (3 punten)
3) Samen met je beste vriend(in) in jullie favoriete
lunchroom. (2 punten)
Naast je studie houd jij je het liefst bezig met…
1) Huh, naast je studie? Ik begrijp de vraag niet
helemaal. (1 punt)
2) Het verbeteren van je bierpong skills. (3 punten)
3) Gezellig bij kletsen met je vrienden, uitgebreid koken
en voor een rondje hardlopen maak je ook nog tijd vrij.
(2 punten)

Jouw toekomstige carrière zie je als volgt voor je…
1) Hier heb je nog niet echt over na gedacht, je doet
De ochtend na een avond stappen ben jij
gewoon lekker wat je leuk vind. (3 punten)
1) Brak! Maar wat een feest was dat hé ! Dubbel en
2) Minister van justitie en veiligheid is op jouw lijf
dwars die brakke ochtend waard. Je hoeft vandaag
geschreven. (1 punt)
toch niks doen, lekker uitbrakken. (3 punten)
3) Iets richting sociale veiligheid lijkt je wel wat. (2
2) Neemt je voor om nooit meer te drinken. Hoe moet punten)
je je ooit concentreren vandaag met die hoofdpijn? (1
punt)
Een avondje stappen ziet er bij jou als volgt uit:
3) Eerst maar eens een paar glazen water achter
1) Jij bent als eerst aanwezig en vertrekt als laatste. Jij
over tikken en dan maak je ontbijt voor je brakke
bént het feestje. (3 punten)
huisgenootjes. (2 punten)
2) Jij hebt je laten overhalen om dan toch mee te gaan
maar neemt je voor om het echt niet te laten escaleren
De relatie met jouw huisgenoten is…
deze avond. (1 punt)
1) Goed ! Jullie zijn één grote vriendengroep, iedere 3) Jij bent de halve avond bezig met het helpen van je
avond samen eten en wijntjes drinken. (3 punten)
vrienden. Is er iemand die over zijn nek gaat? Jij offert je
2) Prima, jullie hebben geen last van elkaar en storen wel op om haar haar vast te houden. (2 punten)
elkaar niet tijdens het leren. (1 punt)
3) Heel gezellig ! Jullie zijn goed op de hoogte van
Jouw panda punt score is als volgt:
elkaars leven en maken tijd vrij voor bijvoorbeeld een 1) 100, je hebt toch geen tijd voor dat gedoe. (1 punt)
spelletjes avond. (2 punten)
2) 0 en je hebt een vast abonnement bij de GGD. (3
punten)
Dit vinden de docenten van jou…
3) 4, af en toe komt er iemand voorbij die echt leuk
1) Top student ! Je kunt met iedereen goed
genoeg is. (2 punten)
opschieten en samenwerken. (2 punten)
2) Helaas je bent zo weinig aanwezig geweest dat de
docent je naam niet eens kent. (3 punten)
3) Jij bent toch echt wel de lieveling van elke docent.
(1 punt)
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Tussen 0 en 9 punten

Tussen 9 en 18 punten

Tussen 18 en 27 punten

DE STREVER
Jij hebt alles helemaal op een rijstje.
Het missen van een deadline staat
simpelweg niet in jouw
woordenboek en cum laude
afstuderen is jouw doel. Je leeft
naar de tentamenweek toe en
bereid alles tot in de puntjes voor.
Regelmatig komen er dan ook
andere studenten naar je toe om te
vragen of je toevallig nog een
aantekening of samenvatting van
iets hebt. Je ouders zijn trots op je
en een goede carrière met
bijbehorend loonstrookje liggen dan
ook in het vooruitzicht.

DE TEAMPLAYER
Jij voelt je pas op je gemak als het
ook goed gaat met de mensen om je
heen. Of het nou gaat om iemand
helpen bij de studie, troosten
vanwege liefdesverdriet of een
gezellig avond creëren, jij staat altijd
voor mensen klaar. In je
vriendengroep wordt jij ook wel de
mama/papa van de groep genoemd.
Naast dat je iedereen om je heen
happy wilt zien probeer je zelf ook
alle ballen in je leven hoog te
houden. Studie, gezond eten, af en
toe eens bij pa en ma op bezoek en
ook nog naar dat leuke feestje toe.
Pas je op dat het niet te veel wordt ?
Een avondje chips eten op de bank
kan namelijk ook best prima zijn.

DE LEVENSGENIETER
Kei hard genieten staat boven
aan jouw to-do list. Dat genieten
gebeurt bijvoorbeeld van lekker
eten (Sonja Bakker wie?), chillen
met vrienden, eindeloze
filmavondjes en ontelbare potjes
bierpong. Je bent ontzettend
sociaal en hebt dan ook een
groot netwerk. De plek waar het
voor jou allemaal samen komt is
op je favoriete festival of feestje.
Koud biertje in je hand en mee
schreeuwen met de muziek.
Waarschijnlijk ken je de helft van
mensen al of anders leer je ze
die avond wel kennen.

Dé studentenmaaltijd!
Pasta caprese
Nodig voor 1p:
– 75 gr pasta
– 10 cherrytomaatjes
– 150gr buffelmozzarella
– 10 blaadjes basilicum
– olijfolie

Kook de pasta in 4-8 minuten gaar.
Bak de cherrytomaatjes in de koekenpan rondom een beetje gaar, met wat olijfolie.
Serveer de gekookte pasta met cherrytomaatjes en top af met basilicum, mozzarella, peper & zout en
eventueel nog een scheutje olijfolie. Klaar! (Gewoon wat een studentje ’s avonds eet, z.d.)
kijk op de site voor meer tips!
https://gewoonwateenstudentjesavondseet.nl
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Hoe vind je een stageplek?
DOOR CARLIJN DE GRUIJTER

Begin op tijd!
Een voor de hand liggende tip, maar je bespaart
jezelf een hoop stress. Begin op tijd met zoeken in
plaats van het maar uit te blijven stellen.
Gemiddeld start een bedrijf 13 weken voor de
startdatum met het zoeken naar de juiste stagiair.
Dat betekent dus dat jij dan ook al moet beginnen
met het zoeken naar een stage plek. Daarnaast is
het zoeken van een stage een lang proces. Voor
het vinden van een stage moet je gemiddeld 10
brieven versturen, 5 telefoontjes plegen en 3
gesprekken voeren.
Weet wat je wilt!
Om een stage te vinden die je ook nog eens leuk
vind, is het natuurlijk van belang om te weten
waar jouw interesses liggen. IVK is een brede
opleiding waar je veel kanten mee op kunt. Ga
bijvoorbeeld eens de vakken af die je afgelopen
tijd hebt gehad en bedenk welke je nou echt
interessant vond. Is dit meer de sociale of juist de
fysieke kant? Welke organisatie past hierbij?
Vesta organiseert regelmatig online gastcolleges
gegeven door professionals uit het werkveld. Meld
je hier eens voor aan om wat meer over
verschillende werkvelden te weten te komen!
Gebruik je netwerk!
Je netwerk is vaak een stuk groter dan je denkt.
De kans dat je iemand kent die contacten heeft bij
een mogelijk stagebedrijf is zeker aanwezig.
Daarnaast is de kans ook nog eens groter dat je
een stageplek daadwerkelijk krijgt als je er al
iemand kent of via via wordt aangeraden.
Maak daarom goed gebruik van je netwerk. Maak
een LinkedIn account aan als je dat nog niet hebt
gedaan en plaats daar een oproepje op.
Ook op school kun je flink netwerken!

Docenten hebben vaak veel connecties in het
werkveld en kunnen je verder helpen. Of denk eens
aan ouderejaars die al een stage hebben gelopen en
meer mensen in het werkveld kennen. De ideale plek
om meer medestudenten te ontmoet is natuurlijk
Vesta!
De aanhouder wint!
Uiteindelijk is het vinden van een stageplek ook
simpelweg een kwestie van volhouden. Als je er maar
genoeg mailtjes en belletjes aan waagt vind je heus
wel een stageplek. Dus kop op, die perfecte stage is
echt ergens, je hebt hem alleen nog niet gevonden
😉.
Solliciteren!
De eerste indruk maak je al in je sollicitatiebrief.
Neem hier rustig de tijd voor en probeer aan te sluiten
op het bedrijf waarbij je solliciteert. Wat voor
toevoeging ben jij voor hen? Daarnaast zorg je er
natuurlijk voor dat je sollicitatiebrief overzichtelijk is en
er geen spelfouten in staan. Laat hem nog eens
doorlezen door een huisgenoot/docent/medestudent.
Die kunnen er altijd nog wel wat spellingsfoutjes uit
halen of tips geven. Daarnaast werkt persoonlijk
contact altijd goed, wees niet verlegen en bel dat
bedrijf gewoon op om te vragen of ze nog stagiairs
zoeken. Dit maakt een goede indruk. Op de sollicitatie
zelf ben je natuurlijk op tijd en zie je er verzorgd uit.
Bereid de sollicitatie ook zo goed mogelijk voor, lees
je goed in over het bedrijf en bedenk welke kwaliteiten
jij mee brengt.
Vesta insta bekijken!!
Als laatste tip wil ik je nog meegeven om eens een
kijkje te nemen op de Instagram van Vesta. Hier kun
je volgen waar wij als vereniging ons mee bezig
houden en ook staat er een IGTV op met nog veel
meer tips over hoe jij de perfecte stage kunt vinden.
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SAMEN ALLEEN
Niemand is alleen, alleen. We zijn samen alleen!
Matz, Roos, Lucas en Amber zijn samen met de commissies van S.V. Vesta het project ‘Samen alleen’
gestart. In deze periode van Corona voelt iedereen zich wel eens alleen en helaas is dat nu normaal.
Misschien ben je eerstejaars en heb je weinig studiegenootjes ontmoet, misschien zit je al in je tweede of
derde jaar en kun je je studievrienden ineens niet meer zien. We missen de feestjes allemaal!
Dit project is gestart om eenzaamheid onder studenten en jongeren meer aan het licht te brengen. Heb jij
bijvoorbeeld genoeg fijne mensen om je heen? Durf je tegen mensen te zeggen dat je, je alleen voelt?
Weet dat het belangrijk is erover te praten en mensen op te zoeken. Je hoeft natuurlijk niet per se mee te
doen aan alle online borrels, maar wellicht kunnen wij als Vesta je ook helpen!
Laten we er voor gaan samen alleen te zijn, en dus samen, samen!

DEEL JE VISIE!
Ontmoet Jeroen & Minou
Twee eerlijke journalisten die tijdens deze coronacrisis de straat op gaan en mensen hun verhaal laten vertellen.
Wij merken de laatste tijd veel afkeer jegens verschillende
vormen van de huidige media en journalistiek.
Veel uitgesproken teksten, meningen en visies worden in
de eindmontage flink uit zijn verband getrokken met als
gevolg een bevooroordeeld eindresultaat.
Zowel spreker als kijker kan zich nauwelijks nog vinden in
deze vorm van verslag.
Als camerajournalist reizen wij het land door om mensen
te vragen naar hun meningen en visies.
Het uitgangspunt is: mensen hun verhaal laten vertellen
en hen in hun waarde laten. X Jeroen en Minou
Youtube: A.M. MEDIA

Instragram: @deeljevisie
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MEET & JOIN S.V. VESTA!
WAT MIS JIJ HET MEEST....?

Stuur jouw leukste/gênantste foto in!

19.

WAT WIL JIJ ZIEN DE VOLGENDE KEER?
HOPELIJK VOND JE DEZE EERSTE EDITIE LEUK!
DIT IS ER ÉÉN VAN VELEN DIE KOMEN GAAN, DUS ALS JE NOG EEN IDEE
HEBT WAARDOOR WE HET TIJDSCHRFT NÓG LEUKER KUNNEN MAKEN,
HOREN WIJ HET GRAAG!

SAVE THE DATE
Open dagen:
10 april – open dag 10.00 – 13.00
17 & 24 april – rondleiding HU en IVK plein

(help mee!)

www.facebook.com/ivkvesta

@S.V.VESTA

info@sv-vesta.nl

