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WAAROM met 
diversiteit aan de 
slag? 

• Actieve inzet op (culturele) diversiteit gaat ten koste van kwaliteit

• Actieve inzet op (culturele) diversiteit is nodig, vanuit het perspectief:

• Eerlijkheid en rechtvaardigheid

• Toegang en legitimiteit

• Wederzijds leren



KWALITEIT

“Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van ons onderzoek, die mag niet in 
gevaar komen”

“”We moeten geen zwarte school worden”

[citaten diversiteitsscan Vrije Universiteit, 2015]



EERLIJKHEID & 
RECHTVAARDIGHEID

• Anti-biastraining

• Be, Better & Best Prepared

• Gebedsruimtes/aandacht voor suikerfeest

• Sociale veiligheid/vertrouwenspersonen



TOEGANG & 
LEGITIMITEIT

• Scans van de inhoud van het onderwijs

• Training op de aansluiting van het onderwijs op verschillende groepen
studenten (onderdeel BKO)

• Communicatiemateriaal



INTEGRATIE & LEREN

• Ontwikkeling interculturele competenties van alle studenten

• Onderwijsmodel van de “Mixed Classroom”

• Community service learning

• Participatie van studenten van kleur in bestuur en in 
diversiteitsprogramma

• Interculturele onderzoeksteams



HOE met diversiteit aan 
de slag?



HOE met diversiteit aan de slag?

➢ Doelgericht

➢ Omgevingsgericht



HOE met diversiteit aan de slag?

CULTURELE VEERKRACHT

INCLUSIEF LEIDERSCHAP

Omgaan met onzekerheid Exploratie van kansen



MIND THE GAP
Waar staan we nu?

Streven Wat zien we vooral op de VU/inhet HO?

Leerperspectief werkt het beste • Onderdeel onderwijsmodel
• Programmascans
• Te weinig benadering in onderzoek
• Te weinig benadering bij HR 

Diversiteit borgen in dagelijkse werkwijze in de lijn Diversiteit nog te veel georganiseerd in programma’s en
ondersteunende onderdelen op afstand van de lijn

Focus op vertragen en reflectie Sterke normatieve kaders

Focus op meerderheid èn minderheid Focus op minderheid



Invloed van de huidige 
context

• Maatschappelijke ontwikkelingen in 2020 hebben in 
positieve zin het thema diversiteit bovenaan op de 
agenda gekregen, maar ook geleid tot polarisatie.

• Sociale veiligheid steeds belangrijker thema, ook in 
het HO. 
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