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Moslimstudenten bidden in traphal HvA 

Sinds vorig jaar maart hoopt een groep religieuze moslimstudenten van de Hogeschool van 

Amsterdam op een stilteruimte waar ze kunnen bidden.  

 

Een jaar geleden ging een stilteruimte die door HvA-studenten jarenlang werd gebruikt als 

gebedsruimte definitief dicht. Sindsdien hoopt een groep religieuze studenten nog altijd op een aparte 

ruimte waar ze kunnen bidden. Na berichtgeving in de ochtendkrant Sp!ts laat een woordvoerster van 

de HvA echter duidelijk weten dat ze absoluut niet van plan zijn de ruimte er nu wel te laten komen.  

 

Als gevolg hiervan bidden dagelijks tientallen studenten in de trapgang op zelfmeegebrachte kleedjes. 

'De HvA is een openbare instelling. Voor alle overtuigingen is gelijkelijk respect en voor geen enkele 

overtuiging worden speciale voorzieningen getroffen', zegt het college van bestuur.  

 

De groep studenten die pleit voor de gebedsruimte begrijpt niet goed waarom er geen ruimte 

beschikbaar kan worden gesteld. De woordvoerster van de HvA laat echter weten dat er ook 

moslimstudenten zijn die juist hopen dat er géén aparte gebedsruimte komt omdat ze niet de druk 

willen voelen dat ze op school moeten bidden. Deze studenten zien de hogeschool als plek om te leren 

en niet als een plaats voor religieuze uiting.  

Bron: http://www.at5.nl/artikelen/76533/moslimstudenten-hopen-nog-altijd-op-stilteruimte  
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Studenten eisen gebedsruimte 
05-04-2005 11:41 | gewijzigd 05-04-2005 11:59 | Onderwijsredactie  

GRONINGEN - Studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) vinden dat er in de universitaire 
gebouwen meer ruimte moet komen om te bidden. Ze zijn ontstemd over de bouwplannen van de 
universiteit, waarin geen plaats wordt ingeruimd voor gebedsruimten.  

De studenten stelden daarover vorige week vragen in de universiteitsraad, waarin ze zitting hebben als fractie 

Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS). 

Tot op heden beschikken enkele faculteiten over gebedsruimten, maar in de nieuwbouwplannen van de 

universiteit is daar geen plaats meer voor, stelt VOS-woordvoerder J. Bulthuis. 

Het gedeelte van de universiteitsgebouwen dat zich aan de rand van de stad bevindt, het Zenrikecomplex, wordt 

momenteel opgeknapt. De studenten stelden hun vraag naar aanleiding van het verbouwingsplan van het WSN-

gebouw, waarin de faculteiten economie, bedrijfskunde en ruimtelijke wetenschappen gevestigd zijn. 

„Zij hebben een ruimte vrijgemaakt voor gebed. Daar wordt, door onbekendheid, weinig gebruik van gemaakt, 

maar het gaat ons om het principe”, zegt Bulthuis. „Er zijn moslimstudenten die behoefte hebben aan gebed, 

maar die daarvoor nu uitwijken naar de kamer van een student die dicht bij de universiteit woont. Dat vinden wij 

geen goede zaak. Daarom moet er tijdens de verbouwing ruimte voor ingepland worden.” Bulthuis kent geen 

vergelijkbare verzoeken vanuit andere religies. 

Het college van bestuur stelt dat de RuG een openbare instelling is, die een strikte scheiding hanteert van kerk en 

staat. „Het is prima als mensen op hun eigen kamer bidden, maar wij vinden dat in een openbare instelling alle 

ruimten voor iedereen beschikbaar moeten zijn”, aldus een woordvoerder van het college van bestuur 

vanmorgen. „De studenten zeiden dat er bij enkele faculteiten momenteel wel een gebedsruimte is. Het college 

heeft toen gezegd dat te zullen onderzoeken en het mogelijk terug te draaien.” 

Het VOS noemt dat strijdig met het streven van de universiteit naar internationalisering. „Daarbij wordt onder 

meer Indonesië genoemd. Dat is bij uitstek een islamitisch land. Dan moet je studenten uit dat land ook gastvrij 

ontvangen. We hebben slechts om een stilteruimte gevraagd, die voor iedereen toegankelijk is -dus zonder dat de 

universiteit regelt dat moslimmannen en -vrouwen gescheiden kunnen bidden-, maar zelfs dat wil het college van 

bestuur niet. 

Dat de RuG een openbare universiteit is, zou niet moeten betekenen dat er geen plaats is voor religie, maar juist 

dat er plaats is voor alle religies.” 

In antwoord op vragen van LPF-kamerlid Kraneveldt meldde onderwijsminister Van der Hoeven begin februari dat 

ze niet weet hoeveel gebedsruimten er in (openbare) onderwijsinstellingen aanwezig zijn. „Het waarborgen en 

handhaven van het neutrale karakter van het openbaar onderwijs is een aangelegenheid van het bevoegd gezag 

van een school”, stelde de bewindsvrouw. 

„Het ter beschikking stellen van een gebedsruimte voor een bepaalde groep leerlingen kan gemakkelijk het beeld 

oproepen van dominantie van die groep binnen de openbare onderwijsinstelling, waardoor een vervaging van het 

openbare karakter van de openbare school ontstaat en de algemene toegankelijkheid wordt belemmerd. Het 

toestaan van gebedsruimten voor specifieke groepen van leerlingen acht ik niet passend bij het karakter van het 

openbaar onderwijs.” 

De Erasmus Universiteit in Rotterdam beschikt over speciaal ingerichte gebedsruimten voor islamitische 

studenten. De Vrije Universiteit in Amsterdam noemde haar gebedsruimten onlangs als een trekpleister voor 



 

moslimstudenten. De stiltecentra van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn voor alle religies toegankelijk, 

maar slechts islamitische studenten maken er gebruik van. 

Minister Van der Hoeven zei snel afspraken te willen met de onderwijsinstellingen en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten. 

Bron: http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/studenten_eisen_gebedsruimte_1_113659  
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Stilteruimte nog steeds gebedsruimte 

 

De stilteruimte in de kelder van de Leeuwenburg wordt nog steeds gebruikt als 

gebedsruimte. Volgens de moslims die de ruimte gebruiken is iedereen welkom, maar zijn 

er vrijwel geen andere gebruikers dan moslims.  

De docent die vrouwen vanwege zijn islamitische geloof geen hand geeft was nog maar net 

vertrokken, of PowNews kwam alweer met het volgende nieuws: de HvA treft maatregelen 

om een eind te maken aan de gebedsruimte voor moslims in de kelder van de Leeuwenburg. 

Voor de camera zei collegevoorzitter Karel van der Toorn zei dat de HvA niet gelooft dat het 

‘haar verantwoordelijkheid is om gebedsruimtes te creëren’. De ruimte werd ontdaan van 

islamitische attributen, want de ruimte is bedoeld voor álle studenten en medewerkers. 

De gelovige studenten die dagelijks drie verdiepingen onder de grond bidden zeggen de ophef 

niet te begrijpen. ‘De situatie was altijd zo. Ik heb nooit bezwaren gehoord,’ zegt Mohamed 

Akkouh (21, derdejaars management, economie en recht) die als woordvoerder van de 

islamitische gebruikers in overleg wil treden met de HvA. ‘We proberen zoveel mogelijk 

handtekeningen bij elkaar te krijgen van mensen die ook tegen het besluit zijn om de ruimte te 

sluiten. Inmiddels hebben we al zo’n 130 handtekeningen.’ 

Ineke Veenstra, hoofd facilitair beheer van de HvA en UvA, heeft een iets andere lezing dan 

Karel van der Toorn in het PowNews. Volgens haar valt de hogeschool over het exclusieve 

gebruik van de ruimte door moslims. Al geeft ze doe dat de ontruiming van de ruimte mede is 

ingegeven door de commotie die ontstond rondom de docent die vrouwen geen hand geeft. 

‘We willen niet een gebedsruimte exclusief voor een groep. Als er een ruimte is waar mensen 

zich kunnen terugtrekken, dan is deze voor iedereen.’ 

Volgens Massih Amini (21, tweedejaars technische bedrijfskunde) is iedereen welkom, maar 

zijn er vrijwel geen andere gebruikers dan moslims. ‘Wij moeten nu eenmaal vijf keer op een 

dag bidden, daarvan bid ik drie keer op de hogeschool en daarvoor trekken wij ons hier even 

terug.’ Amini heeft een keer twee joodse studenten gezien, die in de ruimte de Thora kwamen 

lezen. Maar daar bleef het dan ook bij. (JP/RS/JJ) 

Bron: http://www.havanaweb.nl/nieuws/stilteruimte-nog-steeds-gebedsruimte-1715.html  
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