
Persreactie ASVA Studentenvakbond op
wederaanstelling van oud-Amfi directeur
Dirk Reynders in nieuwe functie binnen HvA
Gisteren werd in het artikel van de HvanA ‘’Oud-Amfi-directeur Dirk Reynders krijgt nieuwe
functie binnen de HvA - HvanA’’ bekend gemaakt dat de Hogeschool van Amsterdam ervoor
heeft gekozen om de oud-Amfi directeur aan te stellen in een nieuwe functie binnen de
hogeschool.

De Amsterdamse Studentenvakbond ASVA en Time To Tell AMFI, een actiegroep die de
vakbond heeft opgericht met Amfi-studenten die slachtoffer zijn geworden van de
misstanden bij Amfi, zijn geschokt dat de Hogeschool van Amsterdam er zo bewust voor
kiest om een dergelijk persoon terug in functie te zetten. ASVA-voorzitter Emma Buining: ‘’Ik
zou het bijna lachwekkend willen noemen, maar het is om te huilen. Studenten hebben
jarenlange traumaverwerking moeten doorstaan en de HvA stelt hem aan op dezelfde
faculteit. De HvA neemt studenten en het garanderen van een veilige leeromgeving niet
serieus.’’

Opnieuw aan de slag binnen de HvA
Amfi was het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws nadat meerdere studenten naar voren
stapte met hun verhaal over de ervaringen die zij hebben gehad binnen het mode-instituut.
De onderwijsinspectie deed onderzoek en kwam met vernietigende resultaten omtrent de
cultuur van Amfi. Ondanks dat Reynders zichzelf niet degene vindt om een veilige
leeromgeving te realiseren, kwam gisteren het nieuws naar buiten dat hij in september
terugkeert als docent en onderzoeker rond het thema inclusiviteit. Niet alleen krijgt Reynders
wederom een aanstelling op de HvA, hij wordt ook in staat gesteld om weer aan de slag te
gaan op zijn oude faculteit. Er kan niet uitgesloten worden dat getroffen studenten zodoende
weer oog in oog komen te staan met de man die mede verantwoordelijk is dat hun studietijd
een levende hel was. Buining: “Het is bizar dat de HvA ervoor kiest om een dergelijk
persoon verantwoordelijkheid te geven over een cruciaal onderwerp als inclusiviteit binnen
de grootste onderwijsinstelling van Amsterdam, terwijl zijn verleden een beeld blootlegt dat
ver afstaat van wat inclusiviteit is.’’

Problematiek op Amfi
Dirk Reynders was de directeur van Amfi ten tijde van het naar buiten komen van de
verhalen over de onveilige cultuur op het instituut. Racisme, seksueel overschrijdend gedrag
en een onmenselijk hoge werkdruk waren veel voorkomend: de directeur gaf aan iets te
willen doen met de onderwerpen, maar hield in de praktijk een hand boven het hoofd van de
problematiek die binnen Amfi speelde. Martijn N., alumnus en gastdocent aan Amfi, kwam in
het nieuws nadat zo’n 20 mannen naar voren stapten met hun verhalen over seksueel
grensoverschrijdend gedrag van de bekende naam uit de mode-wereld. Onder leiding van
Reynders werden studenten alsnog aangespoord om bij N. aan de slag te gaan als stagiair.
Peter Leferink, hoofd van de designafdeling, heeft door zijn manier van lesgeven enorm
bijgedragen aan mentale klachten en trauma van veel studenten. Toen deze verhalen naar
buiten kwamen, was Reynders zijn eerste reactie om zijn collega’s in bescherming te
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nemen, niet om serieus te kijken naar de verhalen van studenten en te reflecteren op zijn
eigen rol als directeur.

Toen het vernietigende rapport naar buiten kwam over de cultuur binnen Amfi, werd akelig
duidelijk hoe Amfi onder leiding van Reynders niets is opgeschoten. De problematiek die
speelde in de jaren voor het rapport werd blootgelegd, waarvan uit eerdere berichtgeving
blijkt dat Reynders op de hoogte was, was verre van opgelost. Time To Tell AMFI eiste het
vertrek van de directeur, maar Reynders mocht blijven om resultaatloos door te werken aan
de nodige verbetering. Ondanks dat het al pijnlijk duidelijk was geworden dat Reynders niet
de persoon was die de nodige verandering teweeg kon brengen, werd er door de HvA
gekozen om hem in deze sleutelpositie te houden.
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NOOT VOOR REDACTIE:
De ASVA Studentenvakbond is de grootste studentenbelangenbehartiger van Amsterdam.
ASVA komt op voor alle 100.000 Amsterdamse studenten, van zowel de UvA als de HvA.
Voor meer informatie, interviews of vragen kunt u contact opnemen met Emma Buining op
06-4178 6089 of emma@asva.nl.
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