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Leiden
en omgeving

Teylingen College, Duinzigt,
Oegstgeest
vmbo-theoretisch
Akshay Barendse, Julika de Blaeij,
Sebastian Bonsée, Robin Drieber-
gen, Coen Heemskerk, Mangi van
der Heide, Lucas Helder, Doynell
Mares, Zeb de Ree.

Teylingen College KTS Voorhout 
vmbo-basis
Hubert Juszkiewicz, Kelvin Klip-
huis, Kevin van Bentem, Max Cats-
man.
vmbo-kader
Alexander Doeswijk, Beruan Sartib,
Cedric Lepelaar, Collin Broersen,
Demi van Duin, Gerrit van Delft,
Jasper Hunnekink, Jessie Does,
Lynn Heemskerk, Max Ouwerkerk,
Mike Dubbeldam, Nigel van Berk,
Roy Hoogervorst, Steffie Floors,
Wisdom Arum.
vmbo-theoretisch
Barry van Bladel, Jan-Jesse de Vries,
Paul van Ruiten, Raúl del Aguila
Roman, Tom Hauwert.

Fioretti College Lisse 
havo 
Anne Roosjen, Artur Zacharian,
Daan Kaagman, Hugo de Mooij, Isa
Roquas, Just van Rooijen, Kim van
Saase, Maurits Mulder, Noa Peeters,
Rosa van der Pool, Ruben van Duijn.
atheneum
Julia Clemens.

Fioretti College Hillegom
vmbo-basis
Lindsay Rooks
vmbo-kader
Anna Mae Esteybar, Anouk Koster,
Anouk Leibbrand, Daan van Beek,
Elizabet Kemfelde, Joost de Hartog,
Joyce van den Berkmortel, Lisa
Meulemans, Mario Mirzac, Matthijs
van de Wouw, Milou van der Ploeg,
Mustafa Ait Aissa, Romy Bouwman,
Tugçe Yapi, Wessel van den Broek

vmbo-theoretisch
Lugain Abd Rabou, Selby Verburg

Adelbert College, Wassenaar
vwo
Tarik Bougamza, Siem Claproth,
Luc de Groot , Astrid Haitsma,
Rogier Koenrades, Isabel Koot, Julie
Sytsema, Gerben Vollebregt 
havo
Sam al Azzawi, Noa Bins, Thijs van
Buuren, Iris Dijkstra, Jasmijn van
der Doel, Annemarie Quintus 
vmbo-theoretisch
Jayson Homan, Celine Houwer, Gijs
Otto

Driestar College Leiden
Sarah Guliker, Stefan van der Hou-
ven,

Rijnlands Lyceum Sassenheim

mavo
Lis van den Berg, Zoë Bosman, Rick
Groenhart, Samia Hamouyat, Mag-
die Lub, Matthijs Schrok 
havo
Celine Beckers, Rody Bloklander,
Sterre Jansen, Esmée Kuiper, Robin
Louis, Li Ping Luijk, Niels Lusink,
Lotte Proenings, Denise Rewijk,
Ferry Rothfusz, Anna Visser 
vwo
Elin Groen, Anne de Hollander,
Storm Menken, Britt Volkers 

Rijnlands Lyceum Oegstgeest
havo
Kevin den Haan, Wouter Jansen,
Nathan Kleijweg, Nick Pieters 
vwo
Myrthe Beijnvoort, Emma Binnen-
dijk, Anne Colombijn, Iris van
Dockum, Valeriya Grashchenkova,

Roderick Nielen, Isis Nijssen, Kris
van Pelt, Steffan Star, Camille Zaad-
noordijk, Elze Zuur 

Rijnlands Lyceum Wassenaar.
havo 
Kyra Tirion
vwo
Julia Biesheuvel, Lucrees Talsma,
Casper Vleggeert

Dalton, Voorburg
vwo
Esmée van Vliet

Limes Praktijkonderwijs
praktijkonderwijs
Jelle Steenkist, Meghdi Khamissi

Vakcollege Rijnmond
vmbo kader
Anaïs Mazairac, Britt Ravensbergen

Pieter Groen College
vwo
Tijn Stijger, Emina Strojil, Mandy
Varkevisser
havo
Jan van Duyn, Celecte Greguss, Nick
Parlevliet
mavo
Samira Seid

Geslaagden na
herexamen

Aan de vermaakboom van Leiden is
sinds kort weer een nieuwe loot
toegevoegd. De Silent Disco. De
Burcht, tot nu toe redelijk ge-
spaard van lawaaiige evenementen,
was ditmaal de gelukkige locatie.
Silent Disco wekt de indruk dat het
een stil evenement is. Helaas, niets
is minder waar. Mensen met kopte-
lefoons kunnen met de muziek
meezingen en doen dit uit volle
borst. Een vermakelijk gezicht. Zij
horen zichzelf noch anderen. De
buurt mocht van 15.00 uur tot
23.00 uur genieten.
Waarschijnlijk is dit de opmaat
naar meer evenementen op de
Burcht. Inwoners tellen niet meer
mee. Leiden dreigt een dependance
te worden van de Efteling.
Wat restte van het feestterrein de
volgende dag op de Burcht was een
grote hoeveelheid plastic bekertjes,
papier en veelkleurige folieslingers
in de bomen.

Foppe van Rees Vellinga, voorzitter
Pancras-West, Leiden

Elektrische bussen
zijn niet groen
In de krant van 25 juni, pagina 2
van ’Leiden en omgeving’, las ik
het artikel over het voornemen van
’Arriva’ om de bussen met diesel-
motoren te vervangen door elektri-
sche bussen. Tot eind 2022 zou
deze overstap in Leiden een ver-
mindering van de CO2 uitstoot
opleveren van 6400 ton. Dit is om
de volgende reden niet juist. De
bussen moeten namelijk hun accu’s
opladen met elektriciteit die uit
een centrale komt en de centrale
wekt die elektriciteit op door fos-
siele brandstof te stoken. Bij dit
proces blaast de centrale koolzuur-
gas in de atmosfeer. Zolang de
centrale op olie of steenkool werkt,
is deze hoeveelheid koolzuurgas
groter dan de op olie gestookte
dieselbussen zouden uitblazen.
Alleen als de elektriciteit wordt
opgewekt met behulp van gas zou
wellicht een kleine bezuiniging op
de uitstoot mogelijk zijn. Pas met
kernenergie of ’groene energie’
zou de bezuiniging werkelijkheid
worden. Beiden zijn vooralsnog
geen optie. De reden waarom elek-

trische bussen goed zijn, vooral in
zeer grote steden, is dat deze geen
luchtvervuiling veroorzaken, maar
dat is een ander verhaal.

W. G. Gelling, Leiden

Falend bestuur
werkt averechts
’Meer conflicten universiteit’
meldt Wilfred Simons in het
Leidsch Dagblad van 26 juni 2018.
De vertrouwenspersonen rapporte-
ren dat zij in 2017 meer dan ooit
werden geconsulteerd door onte-
vreden of bezorgde medewerkers
van de Universiteit Leiden (IPW).
Onder meer het instituut Pedago-
gische Wetenschappen gaf de ver-
trouwenspersonen handenvol
werk, ’waar drie hoogleraren jaren-
lang promovendi en ander weten-
schappelijk personeel hadden
geïntimideerd en angst aanjaag-
den’ aldus Simons.
Deze uitspraak is ongegrond. Al in
de anonieme personeelsmonitor
van 2015 blonken de faculteiten
Geesteswetenschappen en Gover-
nance and Global Affairs uit in
roddelen, verbale agressie en psy-

chisch geweld (Eindrapport Perso-
neelsmonitor Universiteit Leiden,
Tilburg, 2015, p.30). Maar de facul-
teit Sociale Wetenschappen was een
middenmoter, en dat was ook het
IPW, waar het bestuur zich heel
tevreden toonde over de werksfeer.
Die tevredenheid gold alle afdelin-
gen binnen het instituut, dus ook
die waar ik werkzaam was.
Dat is in 2018 heel anders. Op de
stelling ’Ik heb in de afgelopen 3
maanden concrete actie onderno-
men om van werkgever te verande-
ren of ga dat in de komende 3
maanden doen’ antwoordde bij
mijn vroegere afdeling (Algemene
en Gezinspedagogiek (AGP) 43,2
procent bevestigend. Op de stelling
’ik heb het afgelopen jaar zelf te
maken gehad met ongewenst ge-
drag op het werk’ antwoordde 39,5
procent van de AGP-medewerkers
bevestigend. En dezelfde percenta-
ges waren getuige van ’ongewenst
gedrag jegens collega’s in mijn
directe werkomgeving’ (Personeels-
en promovendimonitor, april 2018).
Komt die slechte werksfeer binnen
mijn voormalige afdeling door mij?
Ik werd 15 maanden geleden (april
2017) verzocht te verhuizen naar
een andere werkplek, buiten de

afdeling en zelfs buiten het facul-
teitsgebouw. Ik ben sindsdien niet
meer bij AGP geweest en heb met
de grote meerderheid van de afde-
ling geen contact meer gehad. Dat
is dus geruime tijd voordat de
personeelsmonitor 2018 werd inge-
vuld. Ook de twee andere ’boos-
doeners’ waren al lange tijd op
afstand van het Instituut. Mede-
werkers die het voor de ’boosdoe-
ners’ waagden op te nemen, kregen
geen antwoord op e-mails aan de
decaan. Een verzoek om de rector
te spreken werd afgewezen. Som-
migen verloren hun aanstelling.
Het ziekteverlof is nooit zo hoog
geweest als afgelopen jaar.
Het middel is erger gebleken dan
de vermeende kwaal. Het bestuur
van Pedagogische Wetenschappen
en de Faculteit Sociale Wetenschap-
pen hebben een ingreep gedaan op
basis van ondeugdelijke procedu-
res en notities, en die ingreep heeft
louter averechts gewerkt. Dat is
ook precies waarvoor de
vertrouwenspersonen het facul-
teitsbestuur hebben gewaar-
schuwd. Een les voor bestuurders
in andere faculteiten waar zonde-
bokken gezocht worden voor fa-
lend bestuur.

Rien van IJzendoorn, Leiden

Lezers schrijven
Brieven van lezers zijn welkom.
Houdt u er rekening mee dat
de lengte beperkt blijft tot 250
woorden en dat het een
onderwerp betreft waarover de
krant heeft bericht. De redactie
heeft het recht bijdragen te
weigeren of in te korten.
Insturen kan ook naar
redactie@leidschdagblad.nl
met vermelding van uw
postadres.

Leiden dependance
van de Efteling

Silent Disco, zoals hier op de Leidse Vismarkt, maakt een hoop herrie ondervonden ze op de Burcht onlangs. ARCHIEFFOTO TACO VAN DER EB


