Bestuur Inholland verbiedt stage
Karina, 24 jaar, volgt een hbo-opleiding bij de hogeschool Inholland in Den Haag. Ze wordt opgeleid tot
het vervullen van managementfuncties in de bedrijfstak Media & Entertainment. Naast haar studie is ze
werkzaam als verkoopster in een seks-shop. Ze wil doorgroeien naar een managementfunctie in deze
sector. Ze heeft een stageplaats gevonden voor een zesmaands stage als management-assistent bij de
productie van seksfilms.1 De stage-aanvraag is aanvaard door de opleiding.2
Karina wil met haar stageproject bijdragen aan de innovatie van de porno-industrie. Ze wil een vrouwvriendelijke seksfilm produceren en het stagebedrijf is bereid daaraan mee te werken. Maar wat de
opleiders niet hadden voorzien, is dat het stagebedrijf de publiciteit zou zoeken.3 Toen de hogeschoolbestuurders uit de media vernamen wat Karina van plan was, schoten ze in een kramp. Om reputatieschade te voorkomen, berichtten zij per omgaande dat de hogeschool de stage-aanvraag bij nader inzien
niet aanvaardt.4 Als argument voeren zij aan dat de erotische sector ‘zich niet verhoudt tot de waarden
waar de hogeschool voor staat’.
De hogeschool legt verder niet uit voor welke waarden zij staat of welke waarden in dit concrete geval in
het geding zijn.5 Inholland is weliswaar geen openbare onderwijsinstelling, maar haar grondslag is algemeen bijzonder, dus niet verbonden met bepaalde geloofsovertuigingen. 6
Mij dunkt dat een instelling voor hoger beroepsonderwijs zich gebonden voelt aan het ethische uitgangspunt dat zij ‘shall not unreasonably restrain the student from independent action in the pursuit of learning’
en dat zij ‘shall not unreasonably deny the student’s access to varying points of view.’ Deze formulering
is ontleend aan de Code of Ethics van de Amerikaanse National Education Association (NEA).7 Het gaat
om een uitgangspunt dat in het hoger onderwijs is uitgewerkt in het leerstuk van de academische vrijheid
van studenten.8 Maar voor het hoger beroepsonderwijs kan het ook een specifiekere uitwerking krijgen:
wij zullen studenten niet tegenwerken in hun streven zich door middel van stages voor te bereiden op de
beroepsloopbaan die hun voor ogen staat, tenzij de voorgestelde stage onvoldoende bijdraagt aan het
bereiken van de eindtermen en competenties die op de desbetreffende onderwijseenheid van toepassing
zijn.
Daar staat een ander ethisch uitgangspunt tegenover, dat door de NEA aldus geformuleerd is: ‘[we] shall
make reasonable effort to protect the student from conditions harmful to (...) health and safety.’ Maar dan
zou het instellingsbestuur van Inholland moeten motiveren waarom deze stage schadelijk zou zijn voor de
gezondheid en veiligheid van de stagiaire.
Resteert een derde argument dat het instellingsbestuur zou kunnen overwegen: als goed werkgever menen
wij onze werknemers (docenten, stagebegeleiders en -beoordelaars) krachtens onze arboverplichtingen
niet te mogen blootstellen aan ervaringen die schadelijk zijn voor hun gezondheid en veiligheid. Ik vraag
me echter af, of een dergelijk argument juridisch standhoudt als de instituutsbegeleider schriftelijk verklaart er geen bezwaar tegen te hebben zich aan de gewraakte ervaringen bloot te stellen.
Wes Holleman
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Kim_Holland
http://www.kimholland.nl/blog-546-karina-hagiafona-studente-maakt-een-porno-voor-vrouwen.html (5/3/2014)
Normaliter spreekt men hier van goedkeuring. Maar om elke morele connotatie te vermijden, kunnen we in dit
geval beter van niet-afkeuren spreken. Vandaar mijn keuze voor het werkwoord ‘aanvaarden’.
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3608337/2014/03/06/Studente-Karina-blij-met-pornostage-bijKim-Holland.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3608556/2014/03/06/Hogeschool-verbiedt-pornostage-bijKim-Holland.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3608576/2014/03/06/Kim-Holland-laat-zich-stagiaire-nietzomaar-afpakken.dhtml
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22362538/__Kim_Holland_boos_op_InHolland__.html (7/3/2014)
Vergelijk: http://www.inholland.nl/Over+INHOLLAND/Visie+en+positionering/
http://www.inholland.nl/NR/rdonlyres/4B26BBC8-AB72-4167-AA4E-45EB9D949DBB/0/StatutenHON.pdf
http://www.onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2008/04/nea.pdf
Bronnen: http://www.onderwijsethiek.nl/onderwijs/niet-toegelaten-wegens-boze-bedoelingen (6/1/2008)

