
  

Rolmodel Stevland Rudge 

Stevland Rudge is geboren op 16 juni 1994 en met Surinaamse roots woonachtig in Amsterdam. 

Onderadvisering is helaas een bekend begrip voor Stevland. Hij komt ondanks zijn citoscore van 534, 

wat eigenlijk bij VMBO-Kader/theoretisch hoort, op VMBO-Basis terecht. Jarenlang streed hij voor een 

hoger niveau. In het derde leerjaar kreeg hij VMBO-K, waar hij uiteindelijk mee is geslaagd.  

Over deze struggles zegt hij: “In het onderwijs heb ik te maken gehad met discriminatie en in mijn 

privé/werkleven helaas ook jammer genoeg. Daardoor is mijn weg naar een diploma langer. Dit is 

jammer en zonde, maar opgeven doe ik niet.” Na het VMBO ging Stevland naar het MBO. Hier behaalde 

hij de diploma tot Assistent-Accountant. Sindsdien zit hij op de Hogeschool Inholland Diemen voor de 

opleiding Business Studies. Dit jaar studeert hij af en daar is hij erg trots op. “Als ik mijn diploma heb wil 

ik een assurantiekantoor starten en ik ga in loondienst aan de slag bij een bank of verzekeraar als 

financieel adviseur. Ook wil ik hovenier worden. Ik vind het heerlijk om in de aarde te wroeten. Mijn 

ambitie om hovenier te worden is niet voor nu hoor, pas als ik heel oud ben.” 

Dat Stevland is waar hij is nu is komt naar eigen zeggen door zijn doorzettingsvermogen en de steun 

van familie en vrienden: “Door te praten met mijn ouders over mijn struggles en het probleem hogerop 

aan te kaarten heb ik ze overwonnen.” Het zijn dan ook zijn ouders waar hij het meest dankbaar voor is, 

naast zijn broer, vriendin en hun stichting ‘Black Men Talk Nederland’. Met de stichting biedt hij  

jongvolwassenen een podium aan om met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. “Als 

mensen elkaar vinden en kunnen praten over actuele en maatschappelijke thema’s die hun vaak ook 

persoonlijk aangaat, dan kunnen ze elkaar inspireren en helpen om juiste beslissingen te nemen. Zoals 

racisme, als je er alleen voor staat, dan kan het je echt kapot maken.”  

Stevland geeft als tip mee: “Blijf jezelf, geloof in jezelf en hou van jezelf. Verander voor niemand. 

Degenen die van je houden zullen je accepteren hoe je bent. En blijf leren. Al zeggen mensen dat je iets 

niet kan, weet altijd beter dat je het allemaal wel kan en ga ervoor. Het is jouw leven en jij bepaalt hoe 

je leven eruit ziet.” 

 


