
 

 

Laudatio Roos Ykema 

Drie genomineerden met zeer uiteenlopende activiteiten:  de jury moest er dit jaar goed voor gaan 

zitten. Maar na langdurig en intensief beraad is jury van mening dat Roos Ykema deze studentenprijs zou 

toekomen. 

Roos werkte als vrijwilliger voor het Rode Kruis in het asielzoekerscentrum Oog in Al. Zij hoorde en zag 

dat de vraag van vluchtelingen naar taallessen nauwelijks gehonoreerd kon worden. In een mum van tijd 

had zij een groep vrijwilligers om zich heen verzameld waarmee zij taalcursussen opzette en verzorgde. 

Tussen de bakken met kleren werd een groot aantal asielzoekers de eerste woorden geleerd. Ze moest 

vanwege studieverblijf in het buitenland even pas op de plaats maken maar herstartte begin dit 

studiejaar nieuwe taallessen in een nieuw AZC nu op Kanaleneiland. 

Van het werven en coördineren van vrijwilligers (voornamelijk studenten van onze universiteit), het 

steeds weer zoeken naar een cursusruimte, het samenstellen en ontwikkelen van lesmateriaal, tot het 

zelf inkopen en verzorgen van koffie en thee: het behoorde allemaal tot de taken van Roos en haar team. 

Het initiatief heeft inmiddels tot grote resultaten geleid. Zo hebben al verscheidene cursisten versneld 

een hoog niveau Nederlands kunnen bereiken waarmee toegang tot het Hoger Onderwijs wordt 

verkregen. Het is een initiatief dat voor nu en zeker ook in de nabije toekomst grote maatschappelijke 

impact heeft. 
 
De jury is geraakt door Roos’ bevlogenheid en doorzettingsvermogen temeer daar zij geen enkele 

ondersteuning in welke vorm en van wie dan ook krijgt. Zo geeft men op dit moment les in een 
restaurant. 
 

Maar er mag nog iets niet onvermeld blijven. Roos volgt namelijk twee zeer uiteenlopende 
bachelorprogramma’s: Rechten naast Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement. Ondanks alle 
tijdsinvestering voor de taallessen rondt zij examenonderdelen af met goede cijfers. Een fraai voorbeeld 

dat nevenactiviteiten ontplooien én studeren goed samen gaan.  
 
De jury wil deze gedreven studente en daarmee ook haar team van vrijwilligers daarom met veel 
genoegen in de schijnwerpers zetten met deze Studentenprijs. 
 


