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In samenwerking met: 

• Studentenvereniging Uskudar 
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Inleiding  

Diversiteit is breder dan internationale studenten, het is een complex en vaag begrip wat 

uitleg behoeft. Daarom heeft een samenwerkingsverband van studenten(organisaties) en 

medewerkers van de universiteit op 4 april 2016 een open dialoog over diversiteit 

georganiseerd. Deze sessie diende als kick-off om het gesprek UU-breed te starten over de 

afwezigheid van (aandacht voor) diversiteit.  

 Er zijn ongeveer 75 mensen op de dialoogavond afgekomen. Een diversiteit aan 

studenten, docenten, beleidsmedewerkers en enkele externen zijn gekomen om het over dit 

thema te hebben. Wat betekent diversiteit nou eigenlijk? Waar moeten we rekening mee 

houden? Tijdens de twee uur durende sessie hebben we een open gesprek gehouden om te 

ontdekken wat er moet veranderen en wat er voor nodig is om daar te komen.  

De dialoog werd geleid door moderator Drs. Nancy Jouwe. Zij heeft al ruim 21 jaar 

ervaring in de NGO sector en is werkzaam geweest als manager/directeur/curator voor 

organisaties die zich bezighouden met vrouwenrechten, internationale samenwerking en 

kunst, cultuur & erfgoed. Termen als interculturele dialoog en intersectionaliteit zijn 

sleuteltermen voor haar. De moderator opende de dialoogavond met een inleidend verhaal 

over het probleem ten aanzien van diversiteit: 

“Diversiteit is een lastig begrip. Want, het gaat niet alleen over de aanwezigheid van 

verschillen, een soort van ‘happy difference’. Het gaat ook over ableisme, seksisme en 

racisme. Het gaat ook over problemen ten aanzien van het curriculum: hoe de Gouden 

Eeuw niet voor iedereen een Gouden Eeuw is. En het gaat over de afwezigheid van culturele 

sensitiviteit in ons onderwijs; dat de betekenis van dezelfde concepten en begrippen vanuit 

verschillende culturele en religieuze perspectieven anders kan zijn.” 

Vervolgens introduceerde Nancy de vijf verschillende panelleden: 

o Tjalling Valdés Olmos is adviseur en onderzoeker binnen en buiten de 

podiumkunstensector op het gebied van gender, etniciteit en diversiteitskwesties. Hij 

is werkzaam geweest bij het Fonds Podiumkunsten en designbureau Present Plus. Op 

het moment studeert Tjalling tevens aan de UU en doet de RMA Gender & Ethnicity. 

o Drs. Namrata de Leeuw is beleidsmedewerker en onderzoeker van gender- en 

juridisch gerelateerde emancipatie- en diversiteitsvraagstukken. Zij heeft i.s.m. Prof. 

Dr. Wekker en Wereldkinderen een reeks lezingen opgezet  voor aspirant-

adoptieouders over ras, racisme en weerbaarheid. Daarnaast is zij UU alumna en 

heeft de MA Comparative Women’s Studies in Culture & Politics afgerond. 
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o Gökhan Öztoprak is voorzitter van de Turkse – Nederlandse studentenvereniging 

Uskudar. Uskudar staat symbool voor de brug tussen Europa en Turkije […] Gökhan 

is tevens BA student Islam & Arabisch aan de UU en gaf aan een doel te hebben: “Ik 

heb een doel. Een wereld waarin mensen eerst proberen elkaar te begrijpen. Een 

wereld waarin zelfs de kleinste overeenkomsten aangehaald worden om elkaar te 

benaderen. Laten we begrijpen dat er niet maar één waarheid bestaat, maar dat er 

meerdere kunnen zijn.” 

o Khadija Al Mourabit zit in de Raad van Advies en is voormalig voorzitter van het 

studentenplatform Amsterdam United. Dit is een superdivers studentennetwerk die 

zich bezig houden met kwesties gerelateerd aan superdiversiteit. Daarnaast is zij 

alumna Filosofie aan de UvA en rond momenteel haar opleiding Brein & Cognitie af. 

Tevens is zij momenteel Admissions Officer van de Sociologie Masters bij de 

Graduate School of Social Sciences aan de UvA. 

o Dr. Jan ten Thije, Neerlandicus en algemeen taalwetenschapper, is gepromoveerd 

op interculturele adviesgesprekken aan de UU. Momenteel is hij UHD en coördinator 

bij de MA Interculturele Communicatie. Jan is betrokken geweest bij het G5 project 

over diversiteit en begeleidde een onderzoek naar langstudeerders. Daarnaast is Jan 

teaching fellow internationalisering bij de faculteit Geesteswetenschappen. 

De discussie opende na de introductie van de panelleden. De panelleden kregen daarna 

de mogelijkheid om als eerste op de stellingen te reageren. Hieronder volgt het verslag van de 

discussie en de aan bod gekomen punten.  

 

Stelling 1: “Internationalisering is diversiteit.” 

o De verschillende achtergronden en perspectieven maakt diversiteit interessant. 

Voornamelijk voor een onderzoeks- en onderwijsinstelling als een universiteit zijn 

verschillende perspectieven essentieel om discussie, vernieuwing en topkwaliteit te 

kunnen leveren.  

o Een onderwijsinstelling snijdt zichzelf in de vingers als de meerwaarde van diversiteit 

alleen in het kader van internationale studenten wordt gezien. Zorg dat de 

meerwaarde uit diversiteit onder alle studenten  van de universiteit wordt gehaald. 

Ook Nederlandse studenten hebben aandacht voor diversiteit nodig, onze 

samenleving is ook divers. Wil de UU studenten goed voorbereiden op de toekomst, 

dan is het belangrijk om veel meer aandacht voor diversiteit in het onderwijs 

integreren. Een keerzijde van alleen focussen op internationale studenten is ook dat 

deze in grote mate ook weer weggaan. 
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o Diversiteit is een problematische term: pak dit breder dan gender of etniciteit. Door te 

focussen op internationale studenten beperken we onszelf als universiteit. Dit zijn 

veelal studenten uit rijkere milieus. Denk dus na over wie we binnenhalen en waarom. 

Alleen elementen van diversiteit (bijvoorbeeld gender, etniciteit, klasse, ability) bij 

elkaar brengen is niet voldoende. 

o Het moet bij diversiteit veel meer gaan over het samen betekenis geven. 

Universiteiten moeten zorgdragen voor een inclusieve omgeving waarin gehoor wordt 

gegeven aan diversiteit. Pas op dat diversiteit geen loze term wordt dat ten behoeve 

staat van de universiteiten, om universiteiten beter te maken, wat diversiteit de UU te 

bieden heeft – als eenrichtingsverkeer.  

o Laat studenten (en docenten) nadenken over de context van de eigen perspectieven, 

maar ook over die van anderen. Analyseer de contextgevoeligheid van migratiegolven: 

er zitten grote verschillen tussen studenten uit hetzelfde land maar uit verschillende 

regio’s en verschillende tijdsbestekken of perioden. Aandacht voor kolonialisme en 

migratie is daarom bijvoorbeeld ontzettend belangrijk.  

 

Stelling 2: “Diversiteit zou een onderdeel van het curriculum moeten zijn.” 

o Het overgrote deel van de zaal was vóór deze stelling en van mening dat diversiteit een 

onderdeel van het curriculum zou moeten zijn. Al werd de stelling enigszins genuanceerd, 

in plaats van diversiteit werd aangegeven dat interculturele vaardigheden een onderdeel 

van het curriculum zouden moeten zijn. Er werd aangeraden om hiermee in het 

curriculum op opleidingsniveau te beginnen. 

o Aandacht voor verschillende perspectieven in het curriculum mist op dit moment, er 

moet worden gekeken naar wat je studenten te bieden hebt. Stel de vraag: voor welke 

studenten is dit curriculum aantrekkelijk? Maar ook: over welke mensen gaat dit en waar 

doen we onderzoek naar, is dat inclusief?  

o Het moet normaal zijn om discussie over ongelijkheid, racisme en verschillen te voeren. 

Het ontkennen van verschillen en het ontkennen van ongelijkheid is gevaarlijk omdat het 

ongelijkheid zo in stand houdt.  

o Universiteiten hebben een verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar diverse 

studenten binnen Nederland, ook al lijkt het lastig om als UU aantrekkelijk te zijn voor 

diverse studenten. Denk daarbij als universiteit niet in de eerste plaats aan het 

binnenhalen van diverse studenten, maar bekijk wat wij (de UU) hen te bieden hebben. 

Aantrekken is één ding, vasthouden is een ander belangrijk aspect. 

o Het is belangrijk om ons als universiteit bewust te zijn van de heersende normen die ons 

in de weg zitten: alleen het toevoegen van andere bronnen van kennis is niet genoeg. Kijk 
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ook kritisch naar welke kennis we waarom willen overbrengen en ten koste van wat, of 

ten koste van wie, dit proces plaatsvind.  

o Onze samenleving is al multicultureel, ook is er al diversiteit onder onze studenten en 

docenten. Toch zien we, hoe hoger in de hiërarchie, hoe minder diversiteit we op 

universiteiten en in het toponderzoek tegenkomen.Het is belangrijk om na te denken over 

het belang van rolmodellen in de academische wereld: een inspiratie of voorbeeld.Op 

deze manier is er sprake van een selffulfilling prophecy: een beeld van westerse witte 

oudere mannen als academici en producenten van kennis, een proces vanbeeldvorming 

wat zichzelf blijft herhalen. Op dit moment is er sprake van onrechtvaardigheid in het 

curriculum. Er is sprake van oververtegenwoordiging van bepaalde  groepen (witte 

mannen van vooral middelbare leeftijd) in de wetenschap, een ‘wit en mannelijk 

privilege’. 

 

Stelling 3: “Om meer inzicht te geven in de diversiteit binnen het curriculum 

dient de literatuur in iedere cursus gesitueerd te zijn.” 

o Het overgrote deel van de zaal was vóór deze stelling en van mening dat de literatuur 

in iedere kennis gesitueerd moet zijn. Met gesitueerde kennis wordt bedoeld dat de 

kennis die we tot ons nemen en de manier waarop we dat doen in context moet 

worden geplaatst. Kennis is subjectief en belicht een bepaald perspectief. Kennis over 

de context (tijd/plaats/achtergrond/etc) van de kennisproducent, evenals de tijd en 

omgeving waarin deze kennisproductie plaatsvond  is van essentieel belang om deze 

kennis te kunnen beoordelen en op waarde te kunnen schatten. Ook werd er 

aangekaart dat studenten moeten worden aangemoedigd om die context zelf kritisch 

te onderzoeken. 

o Doordat kennis nu vaak niet gesitueerd is, is er sprake van ontwrichting van kennis 

omdat er net wordt gedaan alsof kennis neutraal is. Er is sprake van een 

spanningsveld met betrekking tot het veranderen van het curriculum, want het gaat 

eigenlijk vooral over onrechtvaardigheid. Als onze literatuur gesitueerd wordt dan 

geeft dit meer inzicht in welk perspectief wordt geschetst en waarom. 

o Het is belangrijk om meer in te spelen op voorkennis van studenten, stel jezelf als 

docent de vraag: waar sluit ik op aan? Wat weten studenten er eigenlijk al van? 

Daarnaast wordt op een universiteit kennis niet alleen overgebracht, maar ook 

gecreëerd. Voorkennis van studenten is net zo belangrijk als de voorkennis bij 

docenten. Geef als docent ook af en toe aan dat je dingen niet weet en zult moeten 

uitzoeken. Er is een cultuuromslag nodig in ons huidige model van kennisproductie.  
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o Bij Bèta hebben ze iemand van Lund Universiteit laten overkomen om het curriculum 

te onderzoeken, wat bleek: het curriculum was ontzettend gebiased. Dit zie je zelf 

alleen niet, daarom is diversiteit ook belangrijk. Onderzoek het en kijk er naar, er is 

sprake van impliciete vooroordelen. Het is ook lastig want uit onderzoek blijkt dat er 

ook veel sprake is van geïnternaliseerd seksisme en racisme.  

o Uit onderzoek blijkt dat het effect van een volledig wit curriculum is dat witte mannen 

eerder als ‘objectieve representanten van wetenschap’ worden gezien en worden 

daarom eerder uitgenodigd op gesprek en groeien makkelijker door dan vrouwen 

niet-witte mannen. Dit is ook een proces dat zichzelf in stand houdt en is ook het 

beeld wat geschetst wordt aan studenten.  

o Uit de zaal kwam de vraag hoe je bijvoorbeeld de Bèta-opleidingen situeert: het panel 

reageerde hierop door aan te geven dat het van belang is dat er ook vrouwelijke en 

niet-witte wiskundigen/scheikundigen zijn.  

 

Stelling 4: “De UU zou duidelijke doelen moeten stellen met betrekking tot 

diversiteit en budget vrijmaken om deze doelen te halen.” 

o Een grote meerderheid is vóór deze stelling en is van mening dat de UU duidelijke 

doelen moet stellen en budget moet vrijmaken om deze doelen te behalen. Het is tijd 

om aan de slag te gaan. Al decennia worden discussies over diversiteit gevoerd, maar 

als puntje bij paaltje komt heeft het geen prioriteit en verandert er weinig. Het is tijd 

om af te spreken dat het urgent is en dat zich dat ook uit in het budget wat we 

hiervoor (als UU) beschikbaar stellen.  

o Wel wordt ook de angst uitgesproken dat beleid op diversiteit snel heel plat kan 

worden, welke doelen gaan we nastreven en waarom? Ook wordt de noodzaak van het 

creëren van draagvlak benadrukt. Het is ontzettend belangrijk om hier een sterke 

visie op te formuleren. De discussie moet centraal blijven staan, er moet aandacht zijn 

voor verschillen en het gesprek zal daarover blijvend gevoerd moeten worden. Dat zal 

soms lastig zijn, soms zullen er tegenstellende belangen een rol spelen.  

o Ook geven sommigen in de zaal aan dat de breedte van de discussie over het concept 

diversiteit het ingewikkeld maakt. Waar moeten we beginnen als er zoveel 

verschillende groepen zijn? Hierop wordt gereageerd dat het belangrijk is dat 

aandacht voor diversiteit en beleid hierop op verschillende universiteiten al is 

ontwikkeld. Ga daar eens kijken, stel een diversiteitscommissie in om onderzoek te 

doen aan de UU. Ook wordt aangedragen dat aandacht voor diversiteit in het BKO en 

SKO terug moet komen.  
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Lopende initiatieven: sluit je aan bij een samenwerkingsverband tussen studenten en 

docenten die zich momenteel met dit onderwerp bezig houden. De volgende werkgroepen 

zijn al gevormd en daar kun je bij aansluiten als je mee wil denken. 

1. Studenten en docentenplatform:  

a. Een online platform waarin het gesprek over diversiteit centraal staat. “Hoe 

doe je dat nou in de collegezalen? Hoe situeer je kennis en welke expertise 

hebben studenten?” Dit is in ontwikkeling. Contactpersoon: Berteke Waaldijk 

(M.L.Waaldijk@uu.nl) 

2. Inclusive Experience:  

a. Een werkgroep die zich bezig houdt met de ervaringen van studenten en 

medewerkers. Hoe kunnen we bijdragen aan een inclusieve omgeving? Hierbij 

kun je denken aan het opzetten van bewustmakingscampagnes over thema’s 

als racisme en seksisme. Ook denken we hierin na over andere thema’s zoals 

de aanwezigheid van stilteruimtes op faculteiten en diversiteit aan voedsel in 

de kantines. Contactpersoon: Josefien van Marlen (J.vanMarlen1@uu.nl)  

3. Decolonizing Curricula  

a. Een werkgroep die zich o.a. bezig houdt met de manier waarop we kennis 

kunnen situeren, bewustmaking over bias in ons onderwijs en onderzoek en 

zich inzet om te kijken naar hoe we een rechtvaardiger curriculum kunnen 

creëren. Contactpersoon: Sebastiaan Dieleman 

(Sebastiaandieleman@hotmail.com)  

4. Diversity Policy 

a. Een werkgroep die zich bezig houdt met beleid ten aanzien van diversiteit. 

Welke aspecten spelen hierin een rol en welke visie staat hierin centraal? 

Hierin wordt o.a. gekeken naar voorbeelden van andere organisaties en 

universiteiten. Contactpersoon: Tjalling Valdés Olmos 

(tjallingvo@gmail.com).  
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