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Geachte raad, 

 

Medio 2018 heeft het College van Bestuur gevraagd aan Halil Karaaslan (mbo-docent, oud-HR-

student, sinds augustus voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid) en Erwin van Braam 

(tot 1 januari 2019 directeur Concernstaf) om, op grond van gesprekken met studenten en 

medewerkers op verschillende locaties van de hogeschool, te komen tot een advies over de 

wenselijkheid van eventuele uitbreiding van het aantal stilteruimtes.  

 

Karaaslan en Van Braam hebben in juli 2018 deze gesprekken gevoerd. Zij hebben deze ervaren als 

inhoudelijk rijk en hebben geconstateerd dat op alle locaties dit gesprek probleemloos kon worden 

gevoerd. Studenten en medewerkers met tegengestelde meningen luisterden goed naar elkaar en 

gingen in op elkaars argumenten. Ook enkele leden van de CMR hebben geparticipeerd in de 

gesprekken.  

 

Op grond van de gesprekken hebben zij ons in het najaar bijgaand advies toegestuurd. Wij kunnen 

ons in grote lijnen in dit advies vinden. Met de adviseurs concluderen wij dat het draagvlak voor de 

wijze waarop Hogeschool Rotterdam in 2014 en 2015 invulling heeft gegeven aan stilteruimtes, groot 

is. Ons College stelt daarnaast vast dat, na de sluiting van bouwdeel C op de Kralingse Zoom, er op 

dit moment slechts één stilteruimte aanwezig is binnen onze hogeschool. Op basis van het advies van 

Karaaslan en Van Braam heeft het College de volgende keuzes gemaakt: 

 

• Aantal stilteruimtes 

Wij streven naar een drietal stilteruimtes (Museumpark, Academieplein en Kralingse Zoom). Bij de 

verbouwing van het Academieplein wordt meegenomen dat ter plekke een ruimte wordt 

bestempeld als stilteruimte en als zodanig wordt ingericht voor studenten en medewerkers van de 

locaties Rochussenstraat en Academieplein. Ook bij de plannen voor de Kralingse Zoom, ter 

vervanging van bouwdeel C, zal rekening worden gehouden met de komst van een stilteruimte. 

Met de planvorming en uitvoering daar is echter nog wel een aantal jaar gemoeid.  

Het advies om een mogelijke vierde stilteruimte te verkennen wordt niet overgenomen. 

 

• Inrichting 

De stilteruimtes zullen - conform het Inrichtingsbesluit 2014 –  een neutrale inrichting krijgen, 

waarbij die op Museumpark als voorbeeld dient. De inrichting moet immers aansluiten bij doel en 

functie van de ruimte en die zijn voor alle locaties gelijk. Het advies om per locatie een werkgroep 

in te stellen die zich bezighoudt met de inrichting van de stilteruimte wordt daarom niet opgevolgd. 
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• Communicatie en beheer 

Wij hebben de afdeling communicatie van Concernstaf verzocht om in samenwerking met de 

dienst FIT de communicatie ten aanzien van stilteruimtes te verbeteren. Dat betekent concreet het 

adequaat zichtbaar maken van de stilteruimtes in de gebouwen (via bewegwijzering) en op de 

communicatiekanalen van de hogeschool. Het beheer wordt exclusief belegd bij de dienst FIT. 

Ook communicatie en beheer moeten immers aansluiten bij doel en functie van de ruimte en die 

zijn voor alle locaties gelijk. Het advies om per locatie een werkgroep in te stellen die zich gaat 

bezighouden met het beheer van de stilteruimte wordt om die reden niet opgevolgd. 

 

Het advies van Karaaslan en Van Braam laat zien dat veel studenten en medewerkers, om 

verschillende redenen, behoefte hebben aan een plek om zich even te kunnen terugtrekken. Wij 

danken de opstellers van het advies en allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming daarvan. 

Ons College hoopt dat door de keuzes die naar aanleiding van het advies zijn gemaakt, in de 

toekomst meer studenten en medewerkers van de stilteruimtes gebruik kunnen maken.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Ron Bormans  

Voorzitter College van Bestuur 
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