Hester den Ruijter interviewt

Thijs Bol
Thijs en ik spreken elkaar om één uur, gewoon
over de telefoon, zoals vroeger. We hebben
elkaar de week ervoor al gesproken over
mogelijke gender-ongelijkheid in deze coronacrisis. Ik vertel dat het nu gaat over een interview, omdat we de nieuwe leden beter willen
leren kennen, op afstand. Thijs is socioloog,
geboren en getogen op Texel, “dat vinden mensen altijd leuk om te weten”. Op zijn achttiende is hij in Amsterdam gaan studeren,
eerst natuurkunde, maar dat was toch niks
voor hem. Daarna sociologie, ook een ‘mwah’
in eerste instantie, totdat er onderzoek aan te
pas kwam. Dat was zijn passie. Zijn tweede
passie is zijn gezin: Thijs heeft zijn vrouw
ontmoet tijdens zijn studie en ze hebben
samen twee kinderen van twee en zes jaar.

Gemotiveerd door ongelijkheid
Thijs vertelt dat hij gemotiveerd raakt door vraagstukken over ongelijkheid. Ongelijkheid in samenleving,
onderwijs, arbeidsmarkt, en wetenschap, hij bestudeert hoe kansongelijkheid ontstaat. Dit was ook de
drijfveer om lid te worden van De Jonge Akademie.
Een pre-crisisweek voor Thijs bestond uit werken op
de Universiteit van Amsterdam: promovendi begeleiden, onderwijs geven, schrijven en op vrijdag thuis
aan het werk. Dat is nu wel even anders: Thijs staat
vroeg op om te kunnen werken en wisselt dagdelen
af met zijn vrouw die ook onderwijs geeft. Ondanks
de regelmatige Zoom- of Skype-besprekingen en
online onderwijsmomenten mist hij vooral het menselijke contact met collega’s.

Steekproef van 1000 kinderen
Hij heeft recentelijk een beursaanvraag gedaan om te
onderzoeken in hoeverre de crisis een broeinest is
voor onderwijsongelijkheid. Hij vertelt dat de competitie zwaar was met 43 aanvragen waarvan er maar
twee geselecteerd zijn, waaronder die van hem. Met
behulp van die financiering heeft hij binnen een week
een survey gemaakt en deze uitgezet onder kinderen
in Nederland. Vanmiddag kan hij al een deel van zijn
data inzien. Het gaat om een steekproef van ongeveer
1.000 kinderen en dat worden er nog meer.
We praten nog even over hobby’s. Thijs speelt graag
gitaar en ging veel naar concerten en festivals. Hij moet
lachen als ik hem vraag naar zijn muzieksmaak. Hij
komt uit op indiepop, en we dromen even weg bij het
opzetten van een Jonge Akademie-band. Thijs maakt
zich zorgen over het onderwijs op afstand, en denkt
dat we als Jonge Akademie een belangrijke rol kunnen
hebben in het bedenken van creatieve oplossingen.
Thijs op de website van De Jonge Akademie
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