
PERSBERICHT: De ASVA Studentenunie en AMFI-studenten eisen
nieuwe directeur mode-instituut

Amsterdam, 5 mei 2021- Afgelopen maandag presenteerde de ASVA Studentenunie
samen met de actiegroep Time To Tell AMFI een eisenlijst voor Amsterdam Fashion
Institute (AMFI) om de veiligheid van hun studenten te waarborgen. De lijst is
gepubliceerd nadat een almaar groeiende groep studenten zich heeft uitgesproken
over de onveilige omgeving op het instituut. Een van de eisen is dat de huidige
directeur en de hoofddocent van AMFI opstappen.

De actiegroep en de studentenvakbond zeggen er geen vertrouwen in te hebben dat de
nodige hervormingen en cultuuromslag bij AMFI kunnen worden bewerkstelligd met het
huidige bestuur aan het roer. “Wij horen van studenten dat zij jarenlang therapie hebben
gevolgd na hun tijd op AMFI, daarom moet de cultuur op de modeschool radicaal
veranderen,” zegt ASVA-voorzitter Maarten van Dorp. “Dat kan niet met een directeur en
een hoofddocent die de afgelopen jaren duidelijke signalen van onveiligheid hebben
weggewuifd.”

Daar hoort ook een schuldbekentenis en excuses voor de giftige cultuur en de manier
waarop studenten werden behandeld, vinden ASVA en de actiegroep. Zij stellen dat de
verontschuldiging voor studenten nodig is om hun traumatische ervaringen te kunnen
verwerken, en dat het erkennen van de fouten in het voormalige beleid een essentiële stap
is voor AMFI om te hervormen. Tevens moet er een eerlijke en onafhankelijke
klachtenprocedure worden opgezet. “Zonder onafhankelijke klachtenprocedure wordt een
kleine instelling zoals AMFI een gevaarlijke doofpot voor sociale onveiligheid. Studenten
moeten veilig een melding over hun docent kunnen indienen, zonder te vrezen voor lagere
cijfers,” zegt Van Dorp.

De actiegroep en ASVA stellen de eisen naar aanleiding van de stroom verhalen van
voormalige en huidige AMFI studenten over hun studietijd. Zij gaven na de publicatie van
een artikel over voormalig AMFI student Martijn N. massaal aan dat zij de behandeling door
docenten achteraf als emotionele mishandeling hebben ervaren, en nog veelal last hebben
van psychische en medische klachten als gevolg hiervan. Ook op landelijk niveau krijgen de
misstanden op het mode-instituut aandacht. Zo vroeg CDA-Kamerlid René Peters recent
aan minister Van Engelshoven of de NVAO op de opleiding zou kunnen ingrijpen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOOT VOOR REDACTIE:
De ASVA Studentenunie is de grootste studentenbelangenbehartiger van Amsterdam. ASVA
komt op voor alle 100.000 Amsterdamse studenten, van zowel de UvA als de HvA.



De actiegroep Time To Tell AMFI bestaat uit een aantal oud-studenten van het Amsterdam
Fashion Institute en plaatst op de site https://timetotellamfi.com/ en de instagram
timetotellamfi de ervaringen van studenten op de opleiding.
Voor meer informatie, interviews of vragen kunt u contact opnemen met Maarten van Dorp
op 06-41786089 of maarten@asva.nl.
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