
‘Op een verjaardag zit iedereen naast elkaar op z'n telefoon te kijken' 

Door: Sophie van Buren-Bense, Anne Kooiman en Job Reniers 

Deze week hebben studenten van de minor+ Meedoen op Zuid dialoogtafels 
georganiseerd in de wijken van Rotterdam Zuid. Een heel diverse groep 
Rotterdammers schoof aan: diversiteit qua opleiding, land van herkomst, 
gender, leeftijd en nog veel meer. Samen gingen zij in gesprek over het thema 
'Elkaar Zien'.  

Een dialoog is een specifieke gespreksvorm waarin dromen en ervaringen gelijkwaardig 
worden uitgewisseld. Door ieder echt ruimte te geven en te luisteren, onderzoeken 
deelnemers samen mogelijkheden en wordt vaak gekomen tot nieuwe inzichten en 
acties. De studenten hebben zich als onderdeel van de minor+ Meedoen Op Zuid 
ontwikkeld tot tafelleider dankzij een training van Stichting Dag van de Dialoog -mede 
mogelijk gemaakt door de werkgroep Inclusiviteit-. Zo leerden de studenten hoe zij met 
goed luisteren en doorvragen een waardevol gesprek tussen heel diverse 
gesprekspartners kunnen stimuleren.  

Dit bleek een hele nieuwe ervaring. Stanley, die als student momenteel de minor+ volgt: 
‘De dag van de dialoog heeft mij laten inzien dat “Elkaar zien” meer betekent dan wat er 
in eerste instantie bij me opkwam. Daarnaast is het heel bijzonder om naar verhalen van 
anderen te luisteren en gesprekken te voeren die je normaal gesproken nooit direct zou 
aangaan. Ik heb hier zowel persoonlijk als professioneel veel van geleerd en zal deze 
ervaring niet meer vergeten.’ De minor+ Meedoen op Zuid is een multidisciplinaire minor. 
Dat betekent dat studenten van heel verschillende opleidingen kunnen meedoen. Zo 
doen dit jaar studenten van onder meer de opleidingen commerciële economie, 
autonome kunst, social work en pedagogisch management mee.  

Een inkijkje in het verloop van twee van de gevoerde dialogen: In de 
bibliotheekvestiging aan het Sandelingenplein zijn vooral studenten aangeschoven. De 
thee wordt ingeschonken en al gauw is het gesprek gedraaid van de nieuwste auto’s 
naar mooie en pijnlijk ervaringen met elkaar (niet) zien. 'Op een verjaardag zit iedereen 
naast elkaar op z'n telefoon te kijken, mensen die op bezoek komen vragen nog eerder 
je wifi code dan dat ze vragen hoe het gaat'. Het gesprek loopt verder over gezien 
worden door ouders (‘eigenlijk maakt het niet uit wat ik vertel, zij vinden het toch 
interessant omdat ík het vertel). Maar ook aan je ouders laten merken dat je ze ziet. 
Verschillende deelnemers lopen weg met het voornemen om meer te vertellen over hun 
leven aan hun ouders en meer tijd met ze doorbrengen. Bevriende deelnemers geven 
nadien aan: 'ik had jou eerder nooit zo diep gesproken'.  

Zie volgende pagina. 



  

In verzorgingshuis Meerweide van Aafje zitten 7 bewoners al om te tafel te wachten wat 
er deze middag komen gaat. Kadisha uit Syrië is ook gekomen. Zij is nieuwsgierig wat 
een verzorgingshuis is en wil ook gelijk de Nederlandse taal oefenen. Nadat de studenten 
het thema "Elkaar zien" toegelicht hebben, vliegen de verhalen over tafel. Meestal met 
een lach, maar soms ook met een serieuze ondertoon. "Uw verhalen doen me aan mijn 
oma denken". "Tante Bep, we nemen u gewoon mee om Kapsalon te gaan eten, dat 
moet u een keer geproefd hebben". Leo droomt hardop van een journaal waarin alleen 
maar positief nieuws  te zien is. "Ik vind het echt fantastisch dat jullie hier zijn 
vanmiddag". Niet oordelen, oog hebben voor elkaar, ook voor de mensen die je niet ziet 
of nieuw zijn, zijn belangrijke waarden die worden uitgewisseld. De studenten en 
bewoners komen tot de eindconclusie dat gesprekken als deze waardevol zijn en vaker 
mogen plaatsvinden. "We gaan gewoon een keer pizza's halen en hier met zijn allen 
opeten”, stelt een van de studenten voor. Ja, toch?. Gezellig!" 

Het organiseren en leiden van dialoogtafels in de wijk is een onderdeel van de minor+ 
Meedoen op Zuid: Sophie van Buren: betrokken docent: 'Binnen de minor onderzoeken 
studenten in multidisciplinaire groepjes een vraagstuk wat leeft op Zuid om een product 
te ontwikkelen wat hiervoor een oplossing biedt. In het proces daarnaartoe stimuleren 
we studenten om niet alleen literatuur in te duiken, maar ook de wijk en haar potentie 
zo veel mogelijk op te zoeken en te benutten. Meedoen staat centraal. Door deze tafels 
te organiseren komen niet alleen studenten in bijzonder contact met locaties en 
bewoners in de wijk, maar dragen zij ook bij aan het contact tussen Rotterdammers die 
elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten. Het is mooi om te zien hoe studenten dat 
doen.' De dialoogtafels waren zo één manier waarop de minor vormgeeft aan de 
wederkerigheid tussen onderwijs en praktijk, als centraal onderdeel van de HR 
Onderwijsvisie. 

Meer weten over de minor+ Meedoen op Zuid?  

Neem contact op met Anne Kooiman coördinator minor+, a.kooiman@hr.nl  

mailto:a.kooiman@hr.nl

