‘Politiek en bestuur’
Course Year: 2019-2020

Study: Chemistry - Sustainable Chemistry

Date Interview: 19-11-2019

Interviewee: Emmanuel Vrionakis

Coordinator: Didi Ubels
Since this Minor is in Dutch, this document will also be in Dutch.
Hallo! Mijn naam is Emmanuel en ik ben een derdejaars student scheikunde. In mijn tweede
jaar heb ik veel tijd besteed aan oriëntatie voor mijn minor en uiteindelijk ben ik bij “Politiek en
bestuur” beland. Erop terug kijkende ben ik zeker tevreden met deze keus.
Toen ik uit ging zoeken welke minor ik wilde gaan doen, wist ik al dat ik een verbredende minor
wou, dus iets anders dan scheikunde. Ik heb deze online lijst bekeken met alle mogelijke
minoren. Er was veel keuze, maar er waren eigenlijk maar twee opties die mij aanspraken. Eén
van de twee minoren, namelijk de Minor Energy, zat al vol, dus de keuze was voor mij snel
gemaakt. Vervolgens heb ik gekeken naar het verschil tussen de hele minor van een half jaar
(30 ECTS) en de halve minor van één periode (15 ECTS). Ik heb de halve minor gekozen. Dit
voornamelijk omdat ik nog wat vakken in moest halen van mijn tweede jaar, maar ook omdat
bij het hele programma van een half jaar wat keuzevakken kwamen kijken die mij iets te
zweverig leken.
Deze minor sprak mij vooral aan omdat ik vóór deze minor ook al politiek betrokken was en de
interactie tussen de overheid en de burgers erg interessant vond. Je krijgt bijvoorbeeld ook veel
mee vanuit het nieuws, maar meestal begrijp je alleen maar de grote lijnen ervan. Ik wilde
graag alles begrijpen. Ik vond rechten altijd een zweverig onderwerp, voornamelijk omdat ik de
meeste termen niet snapte. Nu snap ik het allemaal veel beter en is het een stuk duidelijker
voor mij. Ik heb deze minor dus niet specifiek gekozen omdat ik er later wat mee wil doen, ik
heb het voornamelijk gekozen om mezelf verder te ontwikkelen. Als het me later goed van pas
komt, omdat ik bijvoorbeeld een baan heb in management, komt het alleen maar goed uit.
De minor bestaat uit drie vakken die je in periode 1A moet halen. Namelijk “Inleiding
Politicologie”, “Elementaire Bestuurskunde” en “Bestuursrecht voor niet-juristen”. Deze vakken
zijn specifiek voor deze minor en horen dus niet bij een andere studie met uitzondering van
bepaalde premasters en soortgelijke constructies.
Het vak “Inleiding tot politicologie” leert je het verschil tussen een democratische staat en een
autocratie, maar ook alles daartussenin en wat daar bij komt kijken. Verschillende
kiessystemen, de media, de kiezers, de analysemethode, enzovoort.
Bij het vak “Elementaire bestuurskunde” leer je over beleidsvorming en hoe een effectief beleid
wordt gevoerd. Het vak zit eigenlijk tussen politicologie en bestuursrecht in. Het was naar mijn
mening een erg breed vak zonder duidelijke ‘take away’. Wel was het erg interessant en geeft

het een inzicht in het bestuurlijke proces waar anders moeilijk aan te komen is.
In het vak bestuursrecht voor niet-juristen hebben we het voornamelijk over de Algemene Wet
Bestuur gehad, dus over wat de overheid nou wel en wat niet kan maken. We hebben het ook
over de actualiteit gehad, bijvoorbeeld de boerenkwestie met het stikstofbeleid behandeld.
Ik had bij deze minor in eerste instantie verwacht dat het “bestuur” gedeelte vooral over het
besturen zelf zou gaan. Hoe dat nou eigenlijk in zijn werking gaat en hoe je een effectieve
bestuurder wordt. Het ging echter wel over wat nou een effectieve bestuurder is, maar niet zo
zeer hoe je er zelf eentje wordt. Het ging meer over de regeltjes en de procedures. Ik heb
bijvoorbeeld geleerd hoe je dingen goed moet beargumenteren en hoe ik onder andere
daarmee goed een standpunt kan onderbouwen. Ik heb ook meer begrip en respect gekregen
voor de rol van de overheid en de sociale wetenschappen. Ik weet nu beter wat er bij besturen
komt kijken en hoe je het als burger kan beïnvloeden. Ik weet nu wat de rechten en plichten
van de burger en de overheid zijn. Het blijkt namelijk dat je nog best wel veel inspraak hebt als
burger.
Qua ‘workload’ viel de minor me heel erg mee. Ik had drie colleges per week, er waren geen
oefenopdrachten en ik hoefde alleen voor één vak opdrachten in te leveren waar ik zelfs nog
bonuspunten voor kreeg. Je moest alleen wel veel lezen, er was heel veel stof. Ik raad je
daarom aan om het goed bij te houden. Het was dus niet een minor waarbij je worstelde met
lastige opdrachten, maar een minor waarbij je heel veel moest weten en leren.
Ik raad aan om voor deze minor wel al up to date te zijn met het huidige (controversiële) beleid,
de protesten, de rechtsstaat, de internationale politiek enzovoort. Dit kan je voornamelijk doen
door de krant te lezen en het nieuws regelmatig te kijken. Er worden veel voorbeelden uit de
actualiteit en hier kunnen ook vragen of opdrachten over komen. Het vak bestuurskunde
gebruikte bijna altijd current affairs. Bij het vak moest je dan bijvoorbeeld een voor- of een
tegenstander zijn van een current affair en het dan volledig analyseren en evalueren.
Uiteindelijk zou ik de minor wel aanraden. Het is even totaal iets anders dan scheikunde, even
geen formules uit je hoofd leren en toepassen. Je kon het even wat rustiger aandoen,
uitzoomen, een pauze nemen en het alsnog begrijpen wanneer je een paar lectures later terug
kwam. Je hebt ook even een totaal andere omgeving, het academiegebouw, met hele andere
mensen en professoren. Er waren bijna alleen maar alfa mensen, zo goed als niemand van de
FSE, dit was verfrissned Het was ook wel geinig om te zien dat die andere mensen dan totaal
geen verstand hebben van dingen die voor jou heel simpel zijn, zoals “wat is stikstof”.

Al met al ben ik erg tevreden met wat ik heb geleerd tijdens deze minor. Door de afgelopen
jaren veel tijd aan scheikunde te besteden was mijn gedachtengang een beetje vastgeroest in
het natuurwetenschappelijk perspectief. In maar 15 ECTS is mijn horizon flink verbreedt door
ook te leren de wereld vanuit een maatschappelijk/wettelijk perspectief te zien. Niet alleen is
dit interessant, maar ik ben er ook van overtuigd dat deze vaardigheden nuttig zullen zijn in het
bedrijfsleven.

