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Inleiding 
 
Deze toolbox biedt jou als docent concrete tips en adviezen voor het creëren van een 
inclusieve leeromgeving: een leeromgeving waar iedereen zich thuis voelt en waar 
studenten mogen zijn wie ze zijn. Het gevoel erbij te horen en je thuis te voelen, noemen we 
sense of belonging. Een student met een hoge sense of belonging voelt zich betrokken bij 
de opleiding en voelt zich door zowel docenten als medestudenten geaccepteerd, 
gewaardeerd en gesteund. 
 
Het ontwikkelen van een sense of belonging begint al vóór een student bij de opleiding 
binnenkomt. Studiekiezers krijgen tijdens het oriëntatieproces al een beeld van de opleiding, 
bijvoorbeeld via de website, bij open dagen en tijdens de Studiekeuzecheck. Dit beeld is van 
invloed op de sense of belonging. Na het inschrijven volgt de introductieweek, waar 
studenten ook weer ervaringen opdoen die de sense of belonging beïnvloeden. De student 
ontmoet docenten en andere studenten en het wordt snel duidelijk of er een klik is of niet: 
hoe meer je het gevoel hebt dat je onder gelijkgestemden bent, hoe groter de sense of 
belonging. 
 
Wanneer de studie vervolgens echt van start gaat, spelen ook andere factoren een rol. 
Bijvoorbeeld de studieomgeving, de lesmethoden, het pedagogisch-didactisch klimaat, de 
dynamiek in de klas en de waarden en normen die gelden binnen de opleiding. De meeste 
studenten hebben na honderd dagen een goed beeld van de opleiding en weten dan ook of 
ze zich er thuis voelen. Studenten met een lage sense of belonging hebben een grotere 
kans op uitval in het eerste jaar dan studenten met een hoge sense of belonging. Ook lopen 
studenten met een lage sense of belonging vaker studievertraging op.   
 
Hoewel de oriëntatiefase en de introductiefase dus ook belangrijk zijn voor het creëren van 
sense of belonging, richt deze toolkit zich op de leeromgeving van de studie zelf. 
De toolkit biedt concrete handvatten en tips, zie hoofdstuk 1 t/m 5. Uitgebreide 
achterliggende informatie kun je vinden in de bronnen, zie hoofdstuk 7. Ben je op zoek naar 
een dieper begrip, meer bewustzijn, zelfreflectie, sensitiviteit en zelfvertrouwen ten aanzien 
van diversiteit en inclusie, overweeg dan om een training of workshop te volgen, zie 
hoofdstuk 6.  
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1. Inclusieve didactiek 
 
In deze toolkit wordt onder inclusieve didactiek verstaan: de didactische en pedagogische 
activiteiten die bijdragen aan een gevoel van inclusie bij de student. In dit onderdeel van de 
toolkit vind je handvatten voor didactisch en pedagogisch handelen, die bijdragen aan een 
inclusieve leeromgeving.  
 
1.1 Wees je bewust van je eigen overtuigingen  
Jouw overtuigingen, mogelijke vooroordelen, waarden en normen beïnvloeden bewust en 
onbewust je gedrag als docent. Welke overtuigingen heb jij met betrekking tot etniciteit, 
gender, seksualiteit, status of religie? Jouw wereldbeeld kleurt jouw manier van lesgeven en 
jouw gebruik van lesmateriaal.  
 
Adviezen 

• Wees je zo veel mogelijk bewust van je eigen overtuigingen en kijk of en hoe deze 
terugkomen in je les. Je eigen overtuigingen vormen jouw waarheid. Daardoor kan 
het lastig zijn om je er volledig van bewust te zijn. Hou je eigen waarheid geregeld 
tegen het licht, door erover in gesprek te gaan met studenten en/of collega’s en door 
open te staan voor de waarheid van anderen. 

• Wees terughoudend met het geven van je mening in de klas. Studenten kunnen zich 
onveilig voelen, als de mening van de docent niet overeenkomt met hun eigen 
mening (al laten ze dat waarschijnlijk niet merken). Stel vooral vragen aan studenten, 
in plaats van zelf de toon te zetten als docent. Geef studenten de ruimte om hun 
mening te geven.  

• Wees je zo veel mogelijk bewust van de stereotype beelden die je hebt ten aanzien 
van bepaalde subgroepen (bijvoorbeeld gericht op gender, etnisch culturele 
achtergrond, vooropleiding, etc.). Bewuste en onbewuste stereotypering van de 
docent vergroot de kans op stereotype threat bij de student (zie ook 1.11). Dit is de 
stress die de student ervaart om het mogelijke vooroordeel dat heerst over de groep 
waartoe de student behoort, te moeten ontkrachten. Deze stress heeft een negatieve 
invloed op de studieprestatie van de student en kan een self-fulfilling prophecy 
teweegbrengen. Oftewel: lage verwachtingen van de docent richting student leiden 
tot lagere prestaties van de student. Hoge verwachtingen van de docent richting 
student leiden tot hogere prestaties van de student.  

• Voorkom micro-agressies. Micro-agressies zijn opmerkingen, vragen, aannames, 
beeldmateriaal, en complimenten waarmee je (vaak onbewust, vrijwel altijd 
onbedoeld) de ander discrimineert op basis van diens 
achtergrond/overtuiging/geaardheid/gender etc. Voorbeelden zijn: ‘wat spreek/schrijf 
je goed Nederlands’, ‘Dat kennen jullie zeker niet’ (verwijzend naar de 
minderheidsgroep waartoe de student behoort), ‘Hoe kijk jij hier tegenaan (naam 
student)?’ (student aanspreken als vertegenwoordiger van een bepaalde 
minderheidsgroep waartoe de student behoort).  Micro-agressies komen voort uit 
bepaalde vooroordelen, stereotiepe beelden of overtuigingen die je hebt over de 
ander; en micro-agressies geven de student het gevoel er niet bij te horen (zie ook 
1.12).  
 

1.2 Heb oog voor de individuele student  
Een student die zich gezien voelt en een goede relatie met docenten heeft, voelt zich meer 
thuis op de opleiding.  
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Adviezen 
• Geef studenten veel persoonlijke aandacht en toon waardering. Studenten die zich 

gekend en gezien voelen, ervaren meer binding met de docent en de leeromgeving. 
Probeer daarom niet ‘de klas’ te zien, maar studenten met hun unieke verhalen, 
prestaties en behoefte aan aandacht. Toon oprechte interesse in studenten. Ga één-
op-één-gesprekken aan, let erop dat je iedere student af en toe even spreekt. 
Beantwoord je mails snel, voer gesprekken in de pauze of na de les, groet je 
studenten op de gang. Doe je best om de namen van studenten te leren. 

• Wees je ervan bewust dat studenten wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Soms 
zeggen docenten ‘ik zie geen verschil’ of ‘ik zie geen kleur’. Daarmee ontken je de 
individuele verschillen die bestaan tussen studenten. Probeer meer te weten te 
komen over de kenmerken van studenten om je manier van lesgeven te verbeteren. 
Studenten verschillen in startniveau, leerstrategie, motivatie, concentratie, interesses 
etc. Als je studenten als individu ziet, krijg je meer inzicht in hun specifieke behoefte 
en kun je meer gelijke kansen creëren voor studenten.  

• Heb oog voor de individuele hulpvraag van de studenten. Probeer studenten verder 
te helpen wanneer ze een individuele hulpvraag hebben. Ook als het gaat om een 
vraag waarbij je geneigd bent te zeggen: ‘Je zit op het HBO, dat moet je nu toch echt 
wel kunnen’, of ‘Dat los je zelf maar op’. Bijvoorbeeld wanneer een student vraagt om 
ondersteuning bij taalvaardigheid of studievaardigheid. Weten wat de hulpvraag van 
de student is, en daar wat mee kunnen doen, is belangrijk. Je hoeft het niet op te 
lossen voor de student, maar coach ze zodanig dat ze het zelf kunnen oplossen. 
Laat ze niet in de kou staan maar geef handvatten en wijs ze de weg. Wees je er 
overigens van bewust dat studenten niet altijd zelf kunnen inschatten wat zij nodig 
hebben. Hulp vragen is voor sommige studenten (met een bi-culturele achtergrond 
bijvoorbeeld) soms ook een teken van toegeven dat wat je hebt of wat je kunt, niet 
voldoende is. Ook dan is het belangrijk om de student vragen te stellen. Niet direct 
gericht op wat zij wel/niet kan maar bijvoorbeeld hoe dat bij de vorige opleiding ging, 
hoe het hier gaat, wat anders was etc. Vaak kom je dan wel tot de kern. 

• Waardeer de inbreng van studenten en hun verschillende ervaringen. Stimuleer dit 
en bied daar ruimte voor in de klas en in de opdrachten die je geeft. Laat hen 
bijvoorbeeld de lesstof verbinden met eigen ervaringen en moedig hun eigen inbreng 
aan in opdrachten die ze moeten maken. Verplaats je in de ervaringswereld van 
studenten van verschillende achtergronden.  

• Spreek een student na de les even aan als je iets bij die student hebt opgemerkt. De 
student voelt zich daarmee gezien, ook als er niets aan de hand is. Overigens ligt dit 
wel genuanceerd. Het kan zijn dat de student in kwestie juist niet als ‘anders’ gezien 
wil worden en wel dat gevoel heeft als je de student aanspreekt. Het ligt er dus aan 
hoe je de student benadert. Geef ook duidelijk aan wanneer studenten vragen 
kunnen stellen na/buiten de les om. Bij een ‘offline’ les kun je iets langer in het lokaal 
blijven zodat studenten dan hun persoonlijke vragen kunnen stellen. Geef bij online 
lessen aan dat je na de les online nog even blijft hangen zodat studenten dan 
persoonlijke vragen kunnen stellen. Mocht je geen tijd hebben na de les, geef dan 
aan hoe of wanneer studenten je persoonlijk kunnen spreken.  
 

1.3 Creëer een actieve en coöperatieve leeromgeving 
Een activerende en coöperatieve leeromgeving vergroot het gevoel van inclusie. In een 
activerende en coöperatieve leeromgeving worden studenten onder andere uitgenodigd om 
de dialoog met elkaar aan te gaan, te debatteren, argumenten aan te dragen, standpunten 
in te nemen en samen te werken. Een activerende en coöperatieve leeromgeving draagt 
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meer bij aan het gevoel van inclusie dan simpelweg meer diversiteit in de klas. Wanneer er 
geen activerende didactiek plaatsvindt, kunnen studenten die in een etnisch cultureel 
diverse klas zitten nog steeds een lage sense of belonging ervaren. 
 
Adviezen 

• Bied ruimte voor dialoog tijdens de les. Studenten waarderen dialoog in de klas. Met 
elkaar in gesprek gaan, naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaars 
mening, versterkt het gevoel van inclusie. Bied ook ruimte in de les voor de spontane 
gesprekken die ontstaan.  

• Gebruik werkvormen die uitnodigen tot bewustwording van en dialoog over de eigen 
waarden en normen. Dit vergroot de vaardigheid van studenten om hun opvattingen 
te uiten, te luisteren naar elkaar en te leren van anderen.  

• Wees je bewust van het verschil tussen een discussie en een dialoog in de klas. 
Studenten voelen zich niet altijd veilig bij een discussie in de klas. Bij discussies 
kunnen ze het gevoel hebben dat mensen niet naar elkaar luisteren en er eerder een 
ongemakkelijke sfeer ontstaat. Dialoog gaat juist over het oprecht luisteren naar 
elkaar en elkaar willen begrijpen.  

• Geef duidelijk de spelregels aan. Studenten waarderen het wanneer de docent 
duidelijk maakt wat de regels zijn voor een dialoog of discussie in de klas: elkaar 
laten uitpraten, naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaars mening. Het is 
de verantwoordelijkheid van de docent om deze regels te bewaken. Daarmee creëer 
je een veilige sfeer. 

• Kies werkvormen die een onderzoekende houding en reflectieve vaardigheden 
stimuleren. 

• Geef ruimte aan de inbreng van studenten. Moedig studenten aan om te komen met 
vragen en kritische opmerkingen over de lesinhoud (individueel en in de 
groepssetting). 

• Zorg voor een goede formele interactie tussen jou en de student. Een activerende 
leeromgeving zorgt voor een betere formele interactie tussen de student en de 
docent. De formele interactie die studenten uit etnische minderheidsgroepen ervaren, 
is vervolgens van invloed op de mate waarin zij zich thuis voelen op de opleiding. 
Hoe beter de formele contacten zijn, hoe meer deze studenten het gevoel hebben 
erbij te horen. Onder het formele contact met docenten wordt onder andere verstaan 
dat de student het gevoel heeft veel te leren van jou als docent, en dat je als docent: 

o informeert naar de studievoortgang van de student,  
o de kwaliteiten van je studenten kent,  
o beschikbaar bent voor vragen van de student,  
o de tijd neemt om vragen te beantwoorden van studenten, 
o je realiseert wanneer een student een vraag heeft. 

 
1.4 Maak gebruik van didactisch coachen  
Didactisch coachen draagt bij aan een positieve student-docent relatie, wat vervolgens weer 
bijdraagt aan de sense of belonging van de student. Didactisch coachen zorgt ervoor dat de 
student zich meer gezien voelt. Didactisch coachen gaat er onder andere vanuit dat je als 
docent hoge verwachtingen hebt van de student, dat je de student steeds zelfstandiger laat 
leren en dat je effectieve feedback geeft die het leren positief beïnvloedt. Je kijkt daarbij 
zowel naar de taak die de student uitvoert als naar de student zelf en diens kwaliteiten. 
 
 
 



Toolbox Inclusieve Leeromgeving  
 

7 

1.5 Zorg ervoor dat studenten elkaar leren kennen  
Elkaar kennen is belangrijk voor het gevoel van inclusie. In een klas waar studenten elkaar 
kennen, zijn studenten ook eerder geneigd actief te participeren. Je kunt als docent 
studenten daarbij helpen.  
 
Adviezen 

• Creëer veel gelegenheid voor onderlinge interactie tussen studenten.  
• Zorg voor wisselende (heterogene en roulerende) samenstellingen van de groepen 

wanneer studenten moeten samenwerken. Wees hier als docent sturend in, anders 
blijven studenten steeds hangen bij het groepje dat ze al kennen. Studenten leren op 
deze manier ook om naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen tussen 
groepsleden te kijken. Bevorder dat proces; vorm bijvoorbeeld groepen op basis van 
niet voor de hand liggende overeenkomsten, zoals woonplaats, interesses, 
muzieksmaak etc.   

 
1.6 Zorg voor een veilig klimaat in de klas  
Het klimaat in de klas draagt bij aan het gevoel van inclusie. Studenten moeten zich veilig 
voelen om hun mening en ervaringen te delen. Een veilige sfeer hangt af van verschillende 
aspecten, waaronder de houding van de docent en de mate waarin studenten elkaar 
kennen.   
 
Adviezen 

• Heb een open en empathische houding. Een docent die defensief reageert op een 
vraag van een student, de discussie aangaat met de student, vrij dominant de eigen 
mening verkondigt, of met een strenge intonatie spreekt, draagt niet bij aan een 
veilige sfeer. Het kan intimiderend overkomen, waardoor studenten minder geneigd 
zijn hun mening te geven in de klas. 

• Wees sensitief voor signalen van studenten. Heb oog voor de non-verbale signalen 
van studenten die kunnen duiden op een gevoel van ongemak en voel aan welke 
onderwerpen mogelijk gevoelig kunnen liggen in de klas. Je mag als docent 
benoemen wat je waarneemt in de klas, bijvoorbeeld wanneer een discriminerende 
opmerking wordt gemaakt. Je hebt immers als taak de grenzen te stellen en deze te 
bewaken. 

• Stel gedragsregels en bewaak deze. Geef bijvoorbeeld, wanneer je als docent wilt 
dat studenten de dialoog of discussie aangaan met elkaar, duidelijk aan wat de 
afspraken zijn: laat elkaar uitpraten, luister naar elkaar en heb respect voor elkaars 
mening.  

• Zorg dat studenten elkaar kennen en dat ze mengen met elkaar.  
• Ga bewust en voorzichtig om met verkiezingen (beste adviesrapport, beste 

presentatie etc).  

 
1.7 Varieer in lesmethodes en toetsvormen  
Het variëren van lesmethodes en toetsvormen draagt bij aan een gevoel van inclusie. 
Iedereen leert op een andere manier en heeft een andere voorkeur voor het reproduceren 
en toepassen van kennis. Gebruik dus niet te vaak dezelfde toetsvorm. Wanneer elke 
toetsvorm bijvoorbeeld bestaat uit het schrijven van een uitgebreid rapport of verslag kan dat 
beperkend zijn voor studenten die taalkundig minder sterk zijn. En voor introverte of 
verlegen studenten kunnen presentaties, pitches, of debatten een flinke drempel vormen.  
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1.8 Zorg voor kleinschaligheid  
Kleinschaligheid draagt bij aan een gevoel van inclusie. Studenten leren elkaar eerder 
kennen in een kleinschalige setting en zijn eerder geneigd actief te participeren. In een grote 
collegezaal is het lastiger om kleinschaligheid te realiseren. Probeer toch, ondanks de 
omvang van de bijeenkomst of de klas, kleinschaligheid te creëren. Bijvoorbeeld door 
studenten in groepjes opdrachten te laten maken of hen in twee- of drietallen vraagstukken 
te laten oplossen. Als je als student niemand kent, zorgen massale bijeenkomsten of 
activiteiten juist voor minder sense of belonging.  
 
1.9 Bied ruimte voor het bespreken van maatschappelijke kwesties in de les  
Studenten vinden het belangrijk om maatschappelijke kwesties te kunnen bespreken in de 
les. Samen de dialoog aangaan daarover draagt bij aan het gevoel van inclusie. Het kan dan 
gaan over allerlei maatschappelijke kwesties. Praten over diversiteit is relevant (zoals bij 
Black Lives Matter), maar het moet er niet te dik bovenop liggen. Dan wordt het 
ongemakkelijk en vermindert het gevoel van inclusie juist. Stel studenten vragen, maar 
vraag studenten niet als vertegenwoordiger van de (minderheids)groep waartoe ze behoren 
om hun mening over de maatschappelijke kwestie. Neem inhoudelijk geen deel aan de 
discussie, maar zorg voor de randvoorwaarden voor een veilige sfeer. Geef aan dat 
meningen kunnen verschillen en dat ieders mening wordt gerespecteerd. Durf ruimte te 
geven aan gesprekken die spontaan ontstaan in de klas over maatschappelijke 
onderwerpen. Wanneer je als docent gesprekken over maatschappelijke onderwerpen wilt 
aansnijden, doe dit dan in stones/lessen/opdrachten die zich daarvoor lenen. Het kan 
ongemakkelijk voelen voor studenten wanneer een docent een maatschappelijk onderwerp 
aansnijdt tijdens de les dat niets met de lesstof te maken heeft. 
 
1.10 Wees terughoudend in het geven van je mening, zoek altijd nuance  
Sommige studenten vinden het fijn om de mening van de docent te horen, andere studenten 
vinden het niet fijn omdat het een onveilig gevoel kan geven. Wees daarom voorzichtig met 
het geven van je mening over een bepaald onderwerp. Stel vooral vragen aan studenten in 
plaats van zelf de toon te zetten als docent. Geef studenten de ruimte om hun mening te 
geven. Wanneer je een gesprek of discussie wilt opstarten in de klas, is het jouw rol om aan 
te geven wat het onderwerp is en wat de gedragsregels zijn, maar meng je niet inhoudelijk in 
de discussie. Zorg als docent voor een veilige sfeer.  
 
1.11 Voorkom stereotype threat  
Stereotype threat is de druk of stress die iemand ervaart om de vooroordelen te moeten 
ontkrachten die heersen over de groep waartoe hij of zij behoort. Het gebeurt veel in de klas, 
zonder dat we ons daar als docent bewust van zijn.  
Een voorbeeld uit de praktijk 
Een studente met een Ghanese achtergrond ervaart veel stress wanneer ze een presentatie 
moet geven in de klas, omdat ze bang is dat mensen haar dom zullen vinden omdat ze 
Ghanees is. Om dat te voorkomen, gaat ze van tevoren allemaal moeilijke woorden 
opzoeken om te kunnen gebruiken in de presentatie. Op de vraag hoe dat voelt, vertelt ze 
dat dat niet fijn voelt, dat het veel energie kost. Dat ze gewoon zichzelf wil zijn. 
Een ander voorbeeld uit de praktijk 
Een jongen heeft deze stress (om het vooroordeel te moeten ontkrachten) in projectgroepen. 
Hij heeft het gevoel dat hij zich dan extra moet bewijzen omdat hij bang is dat men hem 
beoordeelt op zijn achtergrond als Marokkaan uit Amsterdam West. Ook hij vertelt dat dat 
geen fijn gevoel is. 
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Studenten die stereotype threat ervaren, hebben dus naast de druk die de meeste studenten 
ervaren wanneer ze een presentatie moeten geven ook nog op een ander niveau stress. En 
die stress kost veel energie en kan ervoor zorgen dat ze juist slechter gaan presteren. Ook 
maakt het onzeker. Het maakt ze extra gevoelig voor tekenen van uitsluiting (bijvoorbeeld 
een blik van de docent, bepaalde feedback van de docent, bij samenwerken in duo’s 
niemand hebben om mee samen te werken etc.).  
 
Adviezen 
Je kunt als docent op verschillende manieren proberen de kans op stereotype threat te 
verkleinen: 

• Heb hoge verwachtingen van studenten, spreek dit ook uit en bied een hoog niveau 
van ondersteuning. 

• Benadruk de overeenkomsten tussen studenten onderling. Benadruk niet de 
verschillen maar juist de overeenkomsten tussen studenten die stereotype threat 
ervaren en studenten uit de dominante groep. Laat ze bij samenwerkingsopdrachten 
in de les bijvoorbeeld zelf groepjes maken op basis van gezamenlijke hobby’s (‘wie is 
er fan van Ajax’), muziekvoorkeur etc. Faciliteer interactie, samenwerking en positief 
contact tussen de mensen uit de minderheids- en meerderheidsgroepen.  

• Maak studenten bewust van het bestaan en het effect van stereotype threat. Geef 
hen handvatten om ermee om te gaan. Mindfulness oefeningen die de stress 
reduceren op het moment dat iemand stereotype threat ervaart, kunnen daarbij 
helpen. Hier kun je aandacht aan geven in de coachbijeenkomsten met studenten. 

• Zet rolmodellen uit de minderheidsgroep in. Bijvoorbeeld de docent zelf of een 
gastspreker, en geef voorbeelden van rolmodellen tijdens klassikale discussies. Let 
er hier wel op dat het niet te geforceerd overkomt. Een divers docententeam draagt 
bij aan het gevoel van inclusie onder studenten. Maar bij de inzet van gastsprekers 
ligt het genuanceerder. Studenten willen expertise voor de klas, geen ‘excuus-
rolmodel’. De gastdocent mag dus geen ‘token’ zijn, gekozen vanwege diens 
achtergrond in plaats van diens expertise.  

 
1.12 Voorkom micro-agressie  
Onder micro-agressie verstaan we opmerkingen, vragen, aannames, beeldmateriaal, 
complimenten waarmee je (onbewust) de ander discrimineert op basis van diens 
achtergrond/ overtuiging/ geaardheid etc. Ook in het klaslokaal komt micro-agressie voor. 
Het roept veel emotie op bij studenten die het ondervinden. Het kan leiden tot stress en 
somberheid vanwege het gevoel er niet bij te horen, en als ‘anders’ te worden gezien. 
Studenten vinden het moeilijk om micro-agressie bespreekbaar te maken in de klas. Ze 
vinden het heel vervelend maar zeggen er vrijwel nooit iets van omdat ze bang zijn te horen 
dat ze zich aanstellen/ dat de ander het niet zo heeft bedoeld etc. Ze hebben het gevoel dat 
ze zich dan moeten verdedigen omdat medestudenten vinden dat ze overdrijven.  
 
Adviezen 
Je kunt als docent op verschillende manieren omgaan met micro-agressie wanneer het 
voorvalt in de klas.  

• Ondersteun de studenten die het overkomt en erken de verschillen in hoe studenten 
zich voelen en iets ervaren.  

• Benoem dat het goed is om het uit te spreken. Neem de regie in het gesprek en laat 
het niet volledig over aan de klas. De dialoog erover aangaan draagt bij aan het 
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reduceren van vooroordelen, het verdrijven van stereotypes en het creëren van 
wederzijds begrip.  

• Wees je bewust van je eigen vooroordelen ten aanzien van andere culturen of 
minderheidsgroepen in de samenleving. Besef dat je daarin niet anders bent dan elk 
ander persoon. Door hier open over te zijn tijdens de gesprekken in de klas, toon je 
je eigen kwetsbare kant. Dit kan ertoe leiden dat studenten op eenzelfde eerlijke en 
open manier het gesprek met elkaar aangaan. Sensitiviteit is hierbij belangrijk.  

• Gebruik de juiste aanspreekvormen en voornaamwoorden voor studenten. En wees 
je ervan bewust wat de verschillen in gender kunnen betekenen voor studenten. Ook 
in praktische zin: een student moet bijvoorbeeld naar het toilet en vindt geen 
genderneutraal toilet. Dan is een student dus lang(er) onderweg dan een andere 
student. NB: Per 1 september 2021 heeft ieder gebouw twee genderneutrale 
toiletgroepen. 

• Stel je niet passief op als docent. Wijs het belang van het onderwerp niet af, negeer 
de discussie niet en ga niet over op een ander onderwerp. Wanneer er sprake is van 
micro-agressie, durf daar dan bij stil te staan. Pak uitschelden, pesten of intimidatie 
onmiddellijk aan. Focus op het beëindigen van het gedrag op dat moment. Soms kan 
dat met een simpele reactie op een denigrerende term, door te zeggen dat die taal 
(of dat woord) onacceptabel is. Omschrijf wat je hebt gezien en label het gedrag.  

• Train jezelf in groepsdynamiek. Zie het onderscheid tussen proces en inhoud in een 
discussie en leer studenten echt naar elkaar te luisteren en elkaars gevoel te 
erkennen. 

• Benader studenten niet als expert op het gebied van onderwerpen die gerelateerd 
zijn aan hun etnische of culturele achtergrond. Stel studenten ook geen vragen 
waarbij je ze beschouwt als vertegenwoordiger van de (minderheids)groep waartoe 
ze behoren. Gebruik ook niet het woord ‘jullie’ bij studenten uit bepaalde 
minderheidsgroepen (‘Hoe kijken jullie daar tegenaan?’). Studenten vinden het 
frustrerend wanneer hen wordt gevraagd iets te zeggen namens de etnisch-culturele 
groep waartoe ze behoren. Het is volgens studenten stereotyperend en geeft een 
negatief gevoel: het gevoel als ‘anders’ te worden beschouwd. 

 
1.13 Onderwijs en train jezelf op het gebied van diversiteit en inclusie  
Een docent met zelfvertrouwen en sensitiviteit in het omgaan met diversiteit vergroot het 
gevoel van inclusie onder studenten. Studenten kunnen het storend vinden wanneer 
docenten niet goed weten hoe zij bepaalde onderwerpen moeten behandelen in een etnisch 
cultureel gemengde klas of in een klas met een diverse samenstelling wat betreft LHBTIQ+. 
Wanneer je als docent onzeker bent, is het belangrijk dat je aan zelfreflectie doet en je 
afvraagt waarom je je onzeker voelt over een bepaald onderwerp.  
 
Wanneer je onvoldoende kennis hebt op het gebied van diversiteit en inclusie, verdiep je 
dan in het onderwerp. Lees, beluister en bekijk relevante artikelen, podcasts, 
documentaires; bezoek eens een debat of evenement bij een van de netwerken binnen de 
HvA of elders (zie hoofdstuk 7). Mocht je je ongemakkelijk voelen bij het bespreken van dit 
soort gevoelige onderwerpen tijdens de les, laat jezelf dan trainen (zie hoofdstuk 6). Het 
hoort ook bij jouw taken als docent om je uit te spreken naar collega’s toe en hen bewust te 
maken van het onderwerp en de gevoeligheden daaromtrent.  
 
Aan de andere kant mag je je ook kwetsbaar en open opstellen. Je mag zeker vragen hoe je 
iets het beste kunt doen of zeggen, of aangeven dat je misschien fouten gaat maken in de 
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aanspreekvormen. Het toont aan dat je open staat om te leren en dat je oprecht 
geïnteresseerd bent. 
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2. Inclusieve communicatie 
 
Voor het creëren van een inclusieve leeromgeving speelt ook woordkeus een belangrijke rol. 
In dit hoofdstuk lees je daar meer over. Vraag eventueel een collega – vanuit het 6 ogen 
principe – om je lesmateriaal te beoordelen op ‘inclusief communiceren’.  
 
2.1 Hanteer neutraal woordgebruik  
In onze taal wordt vaak verwezen naar ‘hem’/ ‘zijn’ wanneer we het over mensen hebben, 
ongeacht hun gender. Probeer dat te voorkomen door neutraal woordgebruik te hanteren.  

• Gebruik hij, hem, zijn alleen als er specifiek naar mannen wordt verwezen. 
Bijvoorbeeld: ‘Een werkgever is verantwoordelijk voor diens medewerkers’ in plaats 
van ‘Een werkgever is verantwoordelijk voor zijn medewerkers’. 

• Vermijd aanspreektitels als ‘beste mevrouw/ meneer’ of ‘welkom dames en heren’. 
Kies ervoor neutraal taalgebruik te gebruiken zoals ‘beste lezer’ of ‘welkom 
studenten/ welkom mensen/welkom allemaal’. 

• Gebruik neutrale termen wanneer je het over groepen hebt. Zeg bijvoorbeeld niet ‘er 
zat 40 man in de zaal’, maar zeg dan ‘er zaten 40 mensen in de zaal’. 
 

2.2 Gebruik de juiste voornaamwoorden  
Het is belangrijk voor studenten om met de juiste voornaamwoorden te worden 
aangesproken. Kom erachter welke voorkeur een student heeft en pas dit vervolgens correct 
toe. Dat kun je doen door ernaar te vragen in de klas bij een voorstelrondje, als een van de 
aspecten van wat mensen over zichzelf vertellen.  Vraag bijvoorbeeld naar naam, 
persoonlijk voornaamwoord, waar iemand vandaan komt, en wat diens interesses zijn. Start 
met jezelf om het voorbeeld te geven en de drempel minder hoog te maken. Je kunt 
studenten ook een kennismakingsformulier laten invullen (zoals op het plaatje hieronder). 
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Daarnaast kun je als docent duidelijk aangeven welk voornaamwoord je voor jezelf hanteert 
door bijvoorbeeld ‘hij/hem’ expliciet in je digitale handtekening te vermelden. Dit werkt ook 
voor anderen weer drempelverlagend. 
 
2.3 Voorkom uitingen van micro-agressie in je communicatie  
Hieronder staat een lijst met woorden en uitdrukkingen die je bij voorkeur niet – of niet meer 
- gebruikt omdat ze kunnen worden ervaren als micro-agressie. Onder micro-agressie wordt 
verstaan opmerkingen, vragen, aannames, beeldmateriaal, complimenten waarmee je 
(onbewust) de ander discrimineert o.b.v. diens achtergrond/overtuiging/geaardheid etc. (zie 
1.12). 

a. Hij of zij zeggen tegen een non-binair persoon. Beter is: de termen en 
voornaamwoorden te gebruiken die mensen acceptabel en respectvol vinden om 
zichzelf te beschrijven. Voorbeeld van hen/hun:  

a. Vraag 1. Wanneer gaat Dieuwe op vakantie? Antwoord: Hen gaat morgen op 
vakantie.  

b. Vraag 2. Wat neemt hen mee? Antwoord: Dieuwe neemt hun koffer mee.  
Als het echt lastig is, hou het dan bij de naam van de persoon. Dus: Dieuwe 
gaat morgen op vakantie. 

Voorbeeld van die/diens:  
a. Vraag 1. Heeft Dieuwe nog wat van zich laten horen? Antwoord: Die stuurde 

mij een kaart. Ik vond diens kaart heel mooi.  
b. Vraag 2. Wat heb je gisteren gedaan? Antwoord: Gisteren heb ik samen met 

Dieuwe gestudeerd. Die is echt slim! Ik heb veel geleerd van diens 
aantekeningen. 
 

b. Zonder strikte noodzaak vragen of iemand man of vrouw is (bijvoorbeeld door een 
hokje aan te laten kruisen op een formulier).  
 

c. Opmerkingen zoals:  
a. ‘Waar kom je vandaan/ waar kom je echt vandaan’ 
b. Praten in termen van ‘wij/jullie’ 
c. Iemand als expert bevragen over een onderwerp vanwege diens achtergrond 

of (minderheids)groep waartoe deze persoon behoort 
d. Iemand bevragen als vertegenwoordiger van de (minderheids)groep waartoe 

deze persoon behoort 
e. Opmerkingen/complimenten maken over iemands uiterlijk, gericht op de 

kenmerken van diens (etnisch culturele) achtergrond 
f. Aangeven dat iets ‘on-Nederlands’ is 
g. ‘Wat een aparte/ingewikkelde/exotische/bijzondere naam heb je. Hoe spreek 

je die uit?’ (daarbij verwijzend naar de naam van iemand met een bepaalde 
etnisch culturele achtergrond)  

h. Zinnen in je les gebruiken zoals “Zoals je allemaal wel gezien zult hebben…” 
en “Het is wel duidelijk dat…”. Hiermee kun je studenten die een andere 
mening of een andere begripsvorming hebben impliciet buitensluiten 

 
2.4 Doorbreek kleinering, uitsluiting en seksisme  
Wees je bewust van mogelijke kleinering, uitsluiting of seksisme die woorden teweeg 
kunnen brengen. Bijvoorbeeld: 

- ‘Meisjes’ (voor vrouwen boven de 16 jaar). 
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- ‘Jongens’ en ‘gozers’ voor witte mannelijke adolescenten versus ‘gastjes’ en ‘jochies’ 
voor adolescenten van kleur.  

- ‘Ze runt een bedrijfje’ in plaats van ‘ze runt een bedrijf’.  
- Een vrouw schrijft een ‘aardig boekje’, een man een ‘stevig boek’.  
- ‘Nu hoef je niet zo hysterisch te doen’. 
- Tegen een vrouw en/of persoon van kleur: ‘Je bent zo luid.’ ‘Je bent zo aanwezig’. 

 
2.5 Benoem geen identiteit wanneer dat niet relevant is  
Wanneer de expertise van iemand uit een minderheidsgroep wordt benoemd, gaat dat vaak 
gepaard met het benoemen van diens identiteit. Dat is vaak helemaal niet relevant en 
gebeurt ook niet bij mensen uit de meerderheidsgroep. Als het niets toevoegt, benoem de 
identiteit dan niet.  
 
Adviezen 

• Vermijd onnodige referenties naar de etniciteit van een persoon of groep. Gebruik de 
term ‘Nederlander’ voor iedereen die staatsburger is. Bijvoorbeeld: ‘Deze Turkse 
studente heeft een goed essay geschreven’ is geen passende zin wanneer het gaat 
om een Nederlandse studente waarvan de ouders in Turkije zijn geboren. Iedereen 
met een Nederlands paspoort is een Nederlander. Het is hooguit relevant om 
‘Turkse’ toe te voegen wanneer deze studente een uitwisselingsstudente is uit 
Turkije en je daar specifiek iets over wilt vermelden. Mocht je de bi-culturele 
achtergrond van iemand wel willen benoemen, gebruik dan samenstellingen zoals 
‘Surinaamse Nederlander’, ‘Marokkaanse Nederlander’, ‘Turkse Nederlander’. 
Gebruik dan niet de woorden ‘Surinamer’, ‘Marokkaan’ of ‘Turk’. 

• Vermijd onnodige verwijzingen naar de seksuele geaardheid van personen. 
Bijvoorbeeld: ‘Deze schrijver wil met zijn artikelen actievoeren tegen 
klimaatveranderingen’. Dat deze schrijver een homoseksuele man is, is niet relevant 
om te vermelden (als iemand heteroseksueel is, wordt dit in deze context immers ook 
niet genoemd).  

• Vermijd onnodige verwijzingen naar gender. Bijvoorbeeld: ‘Deze arts heeft 
onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus’. Dat deze arts een vrouw is 
heeft is niet relevant om te noemen.  

• Vermijd onnodige verwijzingen naar het fysieke en/ of intellectuele vermogen van 
een persoon of groep. Bijvoorbeeld: ‘Deze directeur werkt aan gendergelijkheid’. Dat 
deze directeur blind is, is niet relevant om te noemen in deze context.  

 
2.6 Algemene woordenlijst  
Hieronder staat een lijst met woorden die je niet -- of niet meer -- gebruikt. Waar mogelijk 
staat achter dat woord een alternatief. Wanneer het om personen gaat, kun je natuurlijk ook 
vragen welke term mensen zelf gebruiken en respectvol vinden. 
NB: in deze lijst komen respectloze, denigrerende of zelfs beledigende woorden voor. Onze 
intentie met deze woordenlijst is om aan te geven dat we deze woorden dus níet gebruiken.  
 
Woordenlijst 

• ‘Allochtoon’, ‘niet-westers/ niet-westerse achtergrond’, ‘migratie-achtergrond’. 
Beter is: ‘bi-cultureel’. 

• ‘Beste dames en heren’. Beter is: ‘beste studenten/ aanwezigen/ …’ 
• ‘Blank’. Beter is: ‘wit’.  
• ‘Gay Pride’. Beter is: ‘Pride Amsterdam’, ‘Canal Pride’. 
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• ‘Gekleurde mensen’. Beter is: ‘iemand van kleur’ of ‘mensen van kleur’ of de 
term die mensen zelf gebruiken en respectvol vinden. 

• ‘Gehandicapt’. Beter is: ‘mensen met een beperking’ of de term die mensen 
zelf gebruiken en respectvol vinden.  

• ‘Hermafrodiet’. Beter is: ‘intersekse persoon’ of ‘persoon met een 
intersekseconditie’. 

• ‘Homo’/ ‘lesbo’/ ‘biseksueel’. Beter is: ‘gay/queer’, ‘een homoseksuele man’, 
‘een lesbische vrouw’, ‘een biseksueel persoon’. Of vraag mensen zelf welke 
term hun voorkeur heeft. 

• ‘Homohuwelijk’. Beter is: ‘burgerlijk huwelijk, trouwen voor mensen van gelijk 
geslacht’. 

• ‘Islamiet’. Beter is: ‘moslim’. 
• ‘Neger’. Dit is een denigrerende en beledigende term, die uit het 

slavernijverleden stamt. Gebruik: ‘Iemand van kleur’, ‘mensen van kleur’ of de 
term die mensen zelf gebruiken en respectvol vinden. 

• ‘Ras’. Beter is: etniciteit. Gebruik van de term ‘racisme’ mag wel. 
• ‘Trans’. Beter is de termen en voornaamwoorden te gebruiken die mensen 

zelf acceptabel en respectvol vinden om zichzelf te beschrijven. Ook kan ‘een 
transgender persoon’ worden gebruikt. We spreken van iemand ‘die in 
transitie is’ (Niet: ‘verbouwen’ of ‘ombouwen’). Iemand die van het geslacht 
man naar vrouw gaat noemen we een transvrouw, andersom een transman.  

• ‘Travestiet’. Beter is: ‘crossdresser’. 
• ‘Zwart’ kan als term worden gebruikt, maar moet vanwege de vele 

betekenissen met voorzichtigheid worden gebruikt. 

Naast bovengenoemde woorden, die variëren van ongewenst of respectloos tot beledigend, 
zijn er ook veel woorden die onnodig moeilijk of ouderwets zijn. Het gebruik van 
toegankelijke taal vergroot het gevoel van inclusie. Bekijk de lijst van moeilijke en/of 
ouderwetse woorden én de goede alternatieven hier.  

https://www.amsterdam.nl/schrijfwijzer/moeilijke-woorden/
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3. Inclusief lesmateriaal 
 
Voor het creëren van een inclusieve leeromgeving speelt ook het les- en toetsmateriaal een 
rol. We hebben hier een aantal adviezen op een rijtje gezet.  
 
3.1 Wees sensitief bij de inzet van rolmodellen  
Een divers docententeam draagt bij aan het gevoel van inclusie onder studenten. De docent 
is als rolmodel belangrijk. Maar bij de inzet van gastsprekers ligt het genuanceerder. 
Studenten willen expertise voor de klas, geen ‘excuus-rolmodel’. De gastdocent mag dus 
geen ‘token’ zijn, gekozen vanwege diens achtergrond in plaats van diens expertise.  
 
3.2 Zorg dat meerdere perspectieven terugkomen in het lesmateriaal  
Om je lesmateriaal voor zo veel mogelijk mensen herkenbaar én begrijpelijk te maken is het 
belangrijk dat je verschillende perspectieven laat zien. 
 
Adviezen 

• Zorg ervoor dat verschillende perspectieven worden getoond in de literatuur, 
voorbeelden en afbeeldingen/video’s die je gebruikt. Zorg overigens ook hier dat het 
er niet te dik bovenop ligt. Dat zorgt er juist voor dat studenten zich als ‘anders’ 
gezien voelen en dat vermindert het gevoel van inclusie.  

• Kijk kritisch naar de voorbeelden die je laat zien in de klas. Vraag je af of de 
voorbeelden voor iedereen te begrijpen zijn en of ze onderdeel zijn van de 
belevingswereld van de student. Kijk ook naar de merken/organisaties die je 
aanhaalt in je voorbeelden. Kijk welke merken leven bij studenten, in al hun 
diversiteit, en betrek die merken en organisaties in je lesmateriaal. Waarom Gucci als 
je ook voor Patta, Lilith Mag, Vice, Topnotch etc. kunt kiezen? 

• Ga serieus in op verzoeken van studenten om aanvullend lesmateriaal te gebruiken. 
• Gebruik namen uit verschillende landen in de casuïstiek en tentamenvragen. Gebruik 

dus niet alleen ‘Anne’ en ‘Kees’ maar ook bijvoorbeeld ‘Gregory’, ‘Asha’, ‘Jamila’ en 
‘Rayen’. Ook de combinatie van namen kan bijdragen aan inclusie, denk aan 
‘Achmed en Jan kopen een camper...’.  

• Gebruik bij casuïstiek en tentamenvragen diverse relatievormen en 
gezinssamenstellingen. Dus bijvoorbeeld ‘Achmed en Jan’, ‘De vriendin van Ella’, ‘De 
moeders van Anaïs’, of gebruik termen als ‘regenbooggezin’ etc.  

• Vermijd onderwijscontent waarbij sprake van ‘inadequate representatie’. Daarmee 
bedoelen we bijvoorbeeld dat studenten uit minderheidsgroepen als apart of anders 
worden neergezet (‘jullie’ versus ‘wij’) of dat wordt gegeneraliseerd (‘alle moslims 
zijn...’) of dat er sprake is van dichotome portrettering (‘traditioneel’ versus ‘modern’) 
etc. 

• Maak studenten bewust van de vragen die ze gebruiken in enquêtes. Wijs studenten 
erop dat wanneer ze kwantitatief onderzoek uitvoeren, en het geslacht van de 
respondent willen weten, ze zich er bewust van zijn welke vraagstelling en 
antwoordmogelijkheden ze aanbieden.  

 
3.3 Voorkom stereotypering in beeldtaal  
Taal wordt geschreven en gesproken, maar ook gecommuniceerd via beeld. Veel 
stereotypering en marginalisering vindt plaats in de vorm van beeldtaal. Wees je bewust van 
het gebruikte beeld. Een beeld dat voor jou inclusief is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. 
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Adviezen 
• Kies bij een programma over moslims eens niet voor een foto van een vrouw met 

een hoofddoek.  
• Toon of benoem bij het spreken over beperking ook personen bij wie een beperking 

niet direct zichtbaar is. Een beperking staat niet gelijk aan een rolstoel.  
• Probeer een representatieve afspiegeling van de maatschappij te laten zien in je 

beeldmateriaal. Of ga daarin een stapje verder en gebruik ook beeldmateriaal waarin 
juist de witte personen in de minderheid zijn en over-representeer eens een andere 
groep. 

• Wees je bewust met wie van de personen op de foto je oogcontact maakt. Wie is er 
op ooghoogte te zien? Dit is heel belangrijk voor de sense of belonging van een 
student. Zorg ervoor dat je mensen van verschillende achtergronden aankijkt om zo 
contact met ze te maken en voor herkenning te zorgen.  
 

 

Promotiemateriaal uit brochure HvA ‘een studie kiezen’ 2020-2021.     
• Wees je bewust vanuit wie je naar het beeld kijkt. Let op dat je niet steeds ‘over de 

schouder’ kijkt vanuit een wit persoon, zoals in de volgende afbeeldingen.  

 
Brochure The University of New Hampshire (UNH) 
 

• Als je culturele diversiteit wilt laten zien, kies dan ook eens voor mensen met een 
uitgesproken uiterlijk. Kies niet altijd iemand met een ‘afro’ omdat dat inmiddels 
maatschappelijk geaccepteerd (of zelfs gecommercialiseerd) is. Of voor mensen 
waarvan je de culturele achtergrond nauwelijks kunt herkennen, omdat de persoon 
zo wordt neergezet dat die volledig ‘geneutraliseerd’ of ‘verwesterd’ is.  
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• Pas op stereotyperende representaties, zorg dat personen in diverse activiteiten 
worden afgebeeld. Voorkom dat steeds de witte persoon hard aan het studeren is of 
in een schoolcontext wordt geplaatst en de persoon van kleur steeds met anderen 
kletst of buiten wordt afgebeeld. De studentervaring mag niet afhankelijk zijn van 
iemands huidskleur.  

• Vermijd stereotyperende rollen voor mannen en vrouwen in het gebruik van je 
afbeeldingen. 

• Kies vaker voor afbeeldingen van groepen. Daarin is het mogelijk om meer diversiteit 
te laten zien en niemand uit te sluiten.    

• Kijk naar individuele beelden, maar ook naar het geheel. Zie je hierin een patroon? 
Probeer dat te doorbreken en zorg voor voldoende afwisseling.  

• Voorkom dat een specifieke groep ‘diversiteit’ in zijn geheel representeert. Wees 
voorzichtig met afbeeldingen die diversiteit representeren, diversiteit zijn wij allemaal, 
niet alleen mensen die anders zijn dan de dominante groep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Brochure Syracuse University 

  

Students 
celebrate with 
the LGBT 
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4. Diversiteit en inclusie als onderwerp in het curriculum 
 
Diversiteit en inclusie kan als onderwerp in een stone, opdracht of les worden 
behandeld. Ook dat kan bijdragen aan het gevoel van inclusie.  
 
4.1 Wees genuanceerd in hoe je aandacht geeft aan het onderwerp  
Studenten vinden het belangrijk dat maatschappelijke thema’s niet alleen worden 
besproken tijdens de les, maar ook terugkomen in de content van de stone, zoals in de 
boeken, de gastcolleges, de getoonde voorbeelden en de opdrachten. Sensitiviteit is 
heel belangrijk bij het kiezen van voorbeelden die te maken hebben met diversiteit en 
inclusie (en relevant zijn voor het vakgebied). Vraag je als docent af hoe de 
verschillende studenten het kunnen ervaren. Wanneer de voorbeelden racistisch kunnen 
overkomen, is het verstandig om dit als docent van tevoren aan te kondigen en je te 
distantiëren van de inhoud.  
 
Hoewel aandacht voor diversiteit en inclusie, inclusief racisme, in de content van een 
stone belangrijk is, moeten er niet te veel voorbeelden van worden getoond tijdens een 
les. Voorbeelden kunnen studenten een ongemakkelijk gevoel geven of zelfs pijn doen, 
zodat je je doel – het vergroten van het gevoel van inclusie – juist niet bereikt. 
Bespreek thema’s gerelateerd aan diversiteit en inclusie alleen in vakken die zich 
daarvoor lenen. Wanneer je het bespreekt in een vak als bijvoorbeeld Financieel 
Management, kan het geforceerd overkomen en voelen studenten zich ongemakkelijk. 
Dan belemmert het juist het gevoel van inclusie.  
 
4.2 Kies voor diversiteit in de beroepsvraagstukken van de stones 
Aandacht voor diversiteit binnen de beroepsvraagstukken van de stones is belangrijk 
voor het gevoel van inclusie van studenten en voor het vergroten van de bewustwording 
omtrent diversiteit en inclusie. Kies bijvoorbeeld eens voor een beroepsvraagstuk gericht 
op de islamitische doelgroep. Het product of de dienst moet aan specifieke voorwaarden 
voldoen en het is belangrijk dat studenten zich daarin leren te verdiepen. Onderzoek 
naar de behoeftes van verschillende doelgroepen vergroot enerzijds het bewustzijn en 
de sensitiviteit van studenten en kan anderzijds juist ook voor herkenning zorgen. 
Meer informatie over islamic branding vind je in deze inzichtelijke presentatie van 
Nesrine Tanane. Zij is oud-student van de opleiding CO/CB, moslim en kan je open en 
eerlijk (en desgewenst toegepast op de opdracht) vol enthousiasme meer over dit 
onderwerp vertellen. Zie hierbij de presentatie.  
 
Meer informatie over dit onderwerp vind je ook op: https://www.eurib.net/islamic-
branding/ en in het boek Islamic branding - Het Mekka van kansen van Abdelaziz 
Aouragh. Je kunt ook contact opnemen met collega Loes Wernsen - l.wernsen@hva.nl. 
 
4.3 Versterk de empowerment van studenten  
Richt je wanneer het gaat om thema’s gerelateerd aan diversiteit en inclusie ook op het 
versterken van de empowerment van studenten. Ga het gesprek aan met elkaar over 
hoe je reageert op dingen, hoe je ervoor zorgt dat je je niet uit het veld laat slaan door 
externe gebeurtenissen (zoals opmerkingen) of interne zaken (zoals vooroordelen, 
gedachten etc.). Help studenten in te zien wat hun reactieve patronen zijn. Laat hen 
beseffen dat het kan helpen je bewust te zijn van wat er afspeelt in je hoofd op het 
moment dat je geconfronteerd wordt met vooroordelen van anderen of met je eigen 

https://www.canva.com/design/DAEpOSYWf8c/share/preview?token=y9zY3uLmr8IcFZSMaoEgmQ&role=EDITOR&utm_content=DAEpOSYWf8c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.eurib.net/islamic-branding/
https://www.eurib.net/islamic-branding/
mailto:l.wernsen@hva.nl
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vooroordelen ten opzichte van anderen. Dit kun je bijvoorbeeld tijdens 
coachbijeenkomsten met studenten samen bespreken.  
Vraag een ervaren collega op dit gebied om advies als je hier nog niet zoveel ervaring 
mee hebt of als je je hier onzeker over voelt.  

 
  



Toolbox Inclusieve Leeromgeving  
 

21 

5. Hulpmiddelen om het gesprek over diversiteit en inclusie te bevorderen 
 

Je kunt gebruik maken van verschillende methodes of hulpmiddelen om het gesprek aan te 
gaan met studenten of collega’s over diversiteit en inclusie. In dit hoofdstuk vind je enkele 
suggesties.  
 
5.1 Toolbox Diversiteit in Onderwijs  
De Toolbox Diversiteit in Onderwijs van de Universiteit Utrecht biedt een aantal praktische 
handvatten. Een onderdeel van deze toolbox richt zich op ‘kritische zelfpositionering’ en 
geeft concrete hulpmiddelen, inclusief uitleg hoe het te gebruiken, om het gesprek over 
identiteit aan te gaan in de klas. Gebruik bijvoorbeeld de: 

- Social identity wheel (te gebruiken in de coachlijn) 
- Reseach identity wheel (te gebruiken in een stone) 
- Personal identity wheel (te gebruiken in de coachlijn) 

Zie hierbij de Toolbox Diversiteit in het Onderwijs.  
 

5.2 Identiteitspaspoort  
Het identiteitspaspoort bestaat uit een eenvoudige vragenlijst die studenten invullen en 
waarover ze vervolgens het gesprek kunnen aangaan met elkaar. Dit identiteitspaspoort is 
met name geschikt voor gebruik in de coachlijn. Zie de uitleg hieronder. Neem voor meer 
informatie contact op met collega Binnert de Beaufort (email: b.de.beaufort@hva.nl).  
 
Dit is een volledige les: 

1. Doe eerst (uit het niets) de test op www.onderhuids.nl  
2. Daarna bespreken van de uitkomsten en duiden (het heeft met reactievermogen te 

maken, niet zozeer met goed/fout antwoord), maar het zegt iets over waar/hoe je 
bent opgegroeid.  

3. Daarna bruggetje naar het paspoort: 
a. Studenten vullen dit voor zichzelf in (zie powerpoint afbeelding hieronder) 
b. Ze gaan elkaar in groepjes interviewen over die identiteit: hoe zien ze zichzelf 

en hoe zien anderen hen? Wat zijn je ervaringen daarmee dat anderen je zo 
zien. Kan in een groep van 10 ook ‘klassikaal’.  

c. Daarna met z’n allen de dialoog erover aangaan. Luisteren naar elkaar en 
respect hebben voor elkaars mening is daarbij cruciaal.   

4. Daarna eventueel meer de ‘theoretische’ achtergrond over identiteit vertellen (neem 
voor verdieping contact op met collega Binnert de Beaufort b.de.beaufort@hva.nl) en 
over de verschillende identiteiten die we hebben. Dus dat we verder moeten kijken 
dan uiterlijke kenmerken en echt de mens in de ander zien (zonder labels). 

 
Aanvullende literatuurtip voor deze les: het boek Superdiversiteit van Maurice Crul. Deze is 
gratis te downloaden. 
 
 

https://xerte.uu.nl/play.php?template_id=1350#page3
mailto:b.de.beaufort@hva.nl
http://www.onderhuids.nl/
mailto:b.de.beaufort@hva.nl
https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/898442/Superdiversiteit+Crul+e.a.+2013.pdf
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5.3 Het IQ110 spel  
Het spel IQ110 is ontwikkeld door HvA-collega Dymphna Snijders Blok. Het spel IQ110 is 
een toegankelijk, interessant en leerzaam spel over kansenongelijkheid, diversiteit en 
inclusie. Het spel legt vastgeroeste overtuigingen en gedachten bloot en zet aan tot gesprek 
en actie. Het spel biedt op een plezierige en laagdrempelige manier inzicht in het onderwerp. 
Je kunt het spelen met studenten of met docententeams. Het spel heeft een speluitleg met 
voorwoord van Edson Sabajo, oprichter van streetwearmerk Patta. 
Dymphna kan ook een workshop/ training van 2/ 2,5 uur verzorgen voor docenten zodat ze 
zich toegerust voelen en daarna het zelf met studenten kunnen spelen (zie 6.1). Het spel is 
te koop via Bol.com , via www.iq110.nl en bij de University store in het Wibauthuis.  
 
5.4 Caleidoscopia  
Caleidoscopia is een spel met kaarten over diversiteit. Het doel van dit spel is mensen in 
gesprek brengen met elkaar over zichzelf, hun geschiedenis, het heden en de toekomst en 
daardoor meer begrip en respect voor elkaar te helpen ontwikkelen. Het gaat er daarbij om 
de overeenkomsten en verschillen tussen mensen en hun individuele en maatschappelijke 
kansen en beperkingen te herkennen en te erkennen. Studenten kunnen zich voorstellen 
door middel van de kaartjes en kunnen kiezen uit bijvoorbeeld etniciteit, seksuele voorkeur, 
gender, levensfase, sociale klasse etc. Het zijn gevoelige onderwerpen, maar dit zorgt 
sneller voor veiligheid binnen de groep. Studenten stellen zich open over bepaalde 
onderwerpen die niet altijd direct ter discussie komen. Samenvattend gaat het om: 

- Diversiteit gemeenschappelijk zichtbaar en bespreekbaar maken 
- Spelenderwijs leren omgaan met diversiteit in al haar dimensies 
- Elkaar duidelijk maken wat de eigen betekenisgeving aan de dimensies van 

diversiteit is 

Het spel is te koop via https://caleidoscopia.nl/.  
  

https://www.bol.com/nl/nl/p/iq110-een-bijzonder-oneerlijk-gezelschapsspel/9300000011361659/?bltgh=oSTlujQqvqSUSQagNVtKAQ.2_9.10.ProductTitle
http://www.iq110.nl/
https://caleidoscopia.nl/
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6. Trainingen 
 
Er zijn verschillende trainingen die je kunt volgen op het gebied van diversiteit en inclusie. 
Ook zijn er trainingen voor studenten die kunnen bijdragen aan het gevoel van inclusie. 
Hieronder volgt een selectie van trainingen die binnen de HvA worden aangeboden aan 
docenten en studenten.  

6.1 Trainingen voor docenten 
 
Workshop Inclusieve Leeromgeving 
De Benno Premsela Academie biedt voor docenten van de opleiding CO/CB de workshop 
Inclusieve Leeromgeving aan. Dit is een workshop voor teams gericht op het creëren van 
een inclusieve leeromgeving. De vraag die centraal staat in deze workshop is ‘hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat onze studenten zich thuis voelen?’. De workshop biedt concrete 
handvatten, gebaseerd op de factoren die volgens studenten het gevoel van inclusie 
bevorderen. Het gesprek met collega’s onderling hierover is een belangrijk onderdeel van de 
workshop. De workshop duurt 3 uur en wordt gegeven door Rian Harmsen (docente 
opleiding Communicatie), e-mail: r.harmsen@hva.nl. 
 
De HvA Academie biedt de volgende trainingen waarvoor je je als docent kunt aanmelden: 
 
Workshop Kansenongelijkheid - speel het spel IQ110 
Hoe ga jij om met kansenongelijkheid? Wat kan je doen en betekenen om bij te dragen aan 
meer gelijke kansen voor studenten en medewerkers? Hoe ga je hiermee aan de slag 
samen met jouw collega's? Kansenongelijkheid is een complex thema waar 
onderwijsprofessionals, ook binnen de HvA, dagelijks mee te maken krijgen. In deze 
workshop ervaar je op een laagdrempelige manier wat kansenongelijkheid met je doet en 
bespreek je concrete acties waar jij in je eigen praktijk mee aan de slag gaat om bij te 
dragen aan meer gelijke kansen voor iedereen (het gelijke kansen canvas).  
In deze workshop leer je het spel IQ110 te spelen en te gebruiken in de les. Het spel is 
ontwikkeld om (toekomstige) professionals inzicht te geven in de mechanismen rondom 
kansenongelijkheid. De sessie is interactief met ruimte voor plezier en uitwisseling met 
collega’s! Door het spelen van het spel:   

• Word je je nog meer bewust van het thema, doordat je op een laagdrempelige 
manier ervaart wat kansenongelijkheid met je doet. 

• Ga je met elkaar over dit onderwerp in gesprek. 
• Krijg je concrete ideeën hoe je in je eigen praktijk aan de slag kunt om bij te 

dragen aan meer gelijke kansen voor iedereen.  

De workshop duurt 3 uur. Na de workshop kun je het spel lenen bij de bibliotheek van 
de HvA of kopen via www.iq110.nl . Met behulp van de online uitleg kun je zelfstandig met 
het thema aan de slag, bijvoorbeeld in je eigen team of met studenten. Meer informatie over 
deze workshop vind je hier. Naast bovenstaande workshop is er ook een uitgebreidere 
training van 1 dag waarin je leert hoe je dit spel kunt inzetten in de klas. Kijk hier voor meer 
informatie.  
 
Workshop Samen op identiteitsreis  
In deze workshop voer je met elkaar een dialoog over je menszijn (inclusiviteit) en het 
anders zijn (diversiteit). Je gaat vanuit verschillende caleidoscopische dimensies met elkaar 
in gesprek en leert elkaar kennen op basis van gedeelde of juist verschillende waarden. Je 
kunt je als deelnemer individueel inschrijven maar de workshop kan ook op maat voor 

http://www.iq110.nl/
https://icthva.sharepoint.com/sites/academie/SitePages/tr_ddd_kansenongelijkheid_spel.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/academie/SitePages/tr_ddd_trdetr_kansen_ongelijkheid.aspx
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verschillende groepen van mensen worden ingezet. De workshop kan in dat geval helpen 
om de samenwerking binnen een groep te versterken (bijvoorbeeld collega’s of 
studenten) én om de invloed van diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken. Zo draagt 
deze workshop bij aan meer onderling begrip en een inclusievere 
werk- en leeromgeving waar iedereen zich welkom, thuis, veilig en gewaardeerd voelt.  
De workshop duurt een dag en wordt begeleid door Harmen Kamst, cultureel antropoloog en 
docent aan de HvA. In de interactieve workshop ga je in subgroepen van wisselende 
samenstelling met elkaar in gesprek over verschillende thema's.  
Na afloop van de workshop heeft de groep: 

• Contact gemaakt met betrekking tot menselijke thema’s. 
• Zich met elkaar verbonden en meer onderling begrip gekregen op verdiepende 

thema’s. 
• Een volgende stap gemaakt in het inclusiviteitsdenken. 
• Meer oog gekregen voor diversiteit. 
• Een opstap gemaakt voor moeilijke gespreksonderwerpen met betrekking tot 

diversiteit op de werkvloer.  

Meer informatie over deze workshop vind je hier. 
 
Workshop Inclusief werven en selecteren 
De diversiteit binnen een team heeft een positief effect op het succes van het team. Alleen 
hoe zorg je voor een divers team van mensen met verschillende talenten, inzichten en 
achtergrond? Door inclusief te werven en te selecteren bereik je een brede en diverse 
doelgroep en zorg je voor de juiste persoon op de juiste plek. Werven en selecteren vanuit 
een andere invalshoek biedt een nieuw perspectief. Je zoekt bijvoorbeeld op een andere 
plek naar potentiële kandidaten en maak jouw arbeidsmarktcommunicatie inclusiever. 
Vervolgens zijn selectieprocedure en de vragen die je stelt in een gesprek belangrijk. Met 
deze thema’s ga je aan de slag in de training Inclusief werven en selecteren. 
De training van 1 dag wordt gegeven door Aliya Celik, programma-manager Diversiteit en 
Inclusie en door Defne Yener, trainer Diversiteit en Inclusie. Meer informatie over deze 
workshop vind je hier. Wil je met name weten hoe je een goede inclusieve vacaturetekst 
opstelt? Neem dan eerst deel aan de training Inclusieve vacature teksten schrijven. 
 
Kijk hier voor meer informatie over trainingen die worden aangeboden door de HvA 
Academie. 
 

6.2 Trainingen voor studenten 
 
Afhankelijk van de hulpvraag van studenten, kun je de studenten wijzen op de verschillende 
trainingen van Studentenzaken. Het aanbod is heel divers. Verwijs studenten voor 
taalondersteuning bijvoorbeeld door naar vaardig met taal. Naast taalondersteuning biedt 
Studentenzaken ook workshops en trainingen aan op het gebied van time management, 
studiestress, plannen, effectief studeren, omgaan met functiebeperkingen (waaronder o.a. 
autisme, AD(H)D, dyslexie). Ook zijn er trainingen begeleid door studentenpsychologen. 
Denk aan trainingen over omgaan met gevoelens en het maken van verbinding, 
mindfulness, concentratieproblemen en uitstelgedrag, afstuderen, negatief zelfbeeld, 
faalangst, angst om te presenteren, rouw. Het overzicht van trainingen vind je hier. Voor 
vragen over het aanbod en de voorzieningen kun je contact opnemen met Studentenzaken 
via studentinfo@hva.nl.   

https://icthva.sharepoint.com/sites/academie/SitePages/tr_ddd_samen_op_identiteitsreis.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/academie/SitePages/tr_ddd_incl_werven.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/academie/SitePages/tr_ddd_inclusieve_vacatureteksten.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/academie/SitePages/trainingen.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/StudentInfo/SitePages/Vaardig-met-taal.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/StudentInfo/SitePages/Trainingen.aspx
mailto:studentinfo@hva.nl
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7. Relevante netwerken en bronnen 
 

7.1 Netwerken 
 
Binnen de HvA zijn verschillende netwerken die bijdragen aan het creëren van een 
inclusieve leeromgeving. Hieronder lichten we een paar toe:  
 

• Hvanti. Dit netwerk is gericht op Caribisch-Nederlandse HvA-studenten. Het gaat om 
studenten die uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of St Eustatius komen 
en kennis willen maken met elkaar en het Amsterdamse studentenleven. Meer 
informatie vind je hier.  

• HvA Pride. HvA Pride is een community waarin iedereen welkom is die zich 
verbonden voelt met de LHBTQI+-gemeenschap. HvA Pride is nadrukkelijk een 
community voor alle studenten en medewerkers van de HvA. HvA Pride community 
heeft de volgende doelstellingen: 1. Zichtbaarheid vergroten van de LHBTI-
gemeenschap binnen de HvA, 2. Uitdragen van de LHBTI-acceptatie binnen het 
onderwijs, onderzoek en het werkveld, 3. Creëren van een veilig studeer- en 
werkklimaat. 4. Vormen van een LHBTI-netwerk. Meer informatie vind je hier. 
Instagram: @hvapride 

• Diversity Hub. De Diversity Hub is een HvA-community van studenten en docenten 
die hun perspectief op identiteit en diversiteit willen verbreden en verrijken via 
ontmoetingen en uitwisselingen rondom deze thema’s. Daarom organiseert de 
Diversity Hub vier keer per jaar een bijeenkomst waarbij studenten in een vertrouwde 
en gezellige setting het gesprek aangaan over onderwerpen die met identiteit en 
diversiteit te maken hebben. De Diversity Hub nodigt interessante gastsprekers uit 
die vanuit de praktijk vertellen hoe zij omgaan met deze thema’s. Meer informatie 
vind je hier. Instagram: @hva.diversityhub 

• Limitless. Limitless is een platform voor en door HvA-studenten met een 
functiebeperking. Het platform wordt gerund door vier HvA-studenten die zelf ook 
een functiebeperking hebben. Limitless kent de volgende drie doelen: 1. Het werken 
aan zichtbaarheid van studeren met een functiebeperking, bijvoorbeeld door het 
organiseren van een evenement in de Week van de Toegankelijkheid; 2. De HvA 
voorzien van feedback en informatie, denk hierbij onder andere aan deelname aan 
het Studentenpanel+. 3. Studenten met een functiebeperking met elkaar in contact 
brengen, door middel van peercoaching, mentoring en bijeenkomsten. Meer 
informatie vind je hier.  

• Sesi. SeSi Community Center is een projectorganisatie van Social Work dat zich 
inzet voor het bevorderen van inclusief onderwijs en een inclusieve leeromgeving. 
SeSi is een Community Center waar studenten ‘in the lead’ zijn bij het ontwikkelen en 
organiseren van programma’s gericht op sociale rechtvaardigheid, maatschappelijke 
betrokkenheid en studentbetrokkenheid. Studenten krijgen hierdoor eigenaarschap, 
het gevoel dat ze onderdeel uitmaken van een gezamenlijke beweging en het gevoel 
en dat ze een positieve verandering teweeg kunnen brengen binnen hun opleiding. 
Meer informatie vind je hier. Instagram: @sesicommunitycenter 

• Students that Matter. In dit programma werkt de HvA samen met de Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF om vluchtelingenstudenten een warm welkom te bieden 
en ze te ondersteunen tijdens hun opleiding aan de HvA. Deze ondersteuning 
bestaat uit drie deelprogramma’s: Onderwijs, Samen leren samenleven en 
Onderzoek. Het team van Students that Matter bestaat uit een aantal 

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/hvanti-netwerk-caribisch-nederlandse-studenten/hvanti-netwerk-caribisch-nederlandse-studenten.html
https://icthva.sharepoint.com/sites/diversiteiteninclusie/sitepages/HvA-Pride.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/diversiteiteninclusie/sitepages/Diversity-Hub.aspx
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/etalage/limitless/limitless.html?origin=gbS4rg%2FDTZuxQ6lGVF%2BN1A
https://icthva.sharepoint.com/sites/diversiteiteninclusie/sitepages/SeSi.aspx
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vluchtelingstudenten, taaldocenten en medewerkers van Studentenzaken. Meer 
informatie vind je hier.   

Kijk hier voor een compleet overzicht van netwerken van de HvA. 

7.2 Bronnen 
 
Een relevante bron en leestip bij de inleiding is: Gomes, C. (2020). I belong here: student 
sense of belonging en de relatie met studentsucces.  
 
De inhoudelijke hoofdstukken zijn gebaseerd op de volgende bronnen: 
 
7.2.1 Hoofdstuk 1  

• Gesprekken met studenten en docenten 
• Gomes, C. (2020). I belong here: student sense of belonging en de relatie met 

studentsucces.  
• Harmsen, R. (2020). Het creëren van een inclusieve leeromgeving binnen het HBO 
• Meeuwisse, M., Severiens, S. E., & Born, M. P. (2010). Learning environment, 

interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student 
groups. Research in Higher Education, 51(6), 528-545.  

• Pels, T., Naber, P., Peeters, P., & Radstake, H. (2011). Meetladder Diversiteit 
Onderwijs. Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid, 86-89.  

• Student Pride Nederland (2021). Toolbox Inclusief hoger onderwijs met betrekking tot 
seksuele en genderdiversiteit.  
 

7.2.2 Hoofdstuk 2  
• Code Diversiteit en inclusie (2021). Handreiking waarden voor een nieuwe taal.  
• Gemeente Amsterdam (2018). Schrijfwijzer - Regenboogtips-ltbti.  
• Gemeente Amsterdam (z.j.). Moeilijke-woordenboek (inclusief niet te gebruiken 

ambtelijke taal.  
• Student Pride Nederland (2021). Toolbox Inclusief hoger onderwijs met betrekking tot 

seksuele en genderdiversiteit.  
• Transgender Netwerk Nederland (2019). Genderneutrale voornaamwoorden in het 

Nederlands.  
• Tropenmuseum (z.j.). Words Matter.  
• Universiteit Utrecht (z.j.). Toolbox Diversiteit in Onderwijs.  
• WOMEN inc. (2020). WOMEN-Inc Stijlgids versie augustus 2020.  

 
7.2.3 Hoofdstuk 3  

• Gomes, C. (2020). I belong here: student sense of belonging en de relatie met 
studentsucces.  

• Harmsen, R. (2020). Het creëren van een inclusieve leeromgeving binnen het HBO.  
• Pels, T., Naber, P., Peeters, P., & Radstake, H. (2011). Meetladder 

Diversiteit Onderwijs. Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid, 86-
89.  

• Siapera, E. (2010). Cultural Diversity and Global Media. Hoboken, NJ, 
Verenigde Staten: Wiley.  

• Universiteit Utrecht (z.j.). Toolbox Diversiteit in Onderwijs.  
• WOMEN inc. (2020). WOMEN-Inc Stijlgids versie augustus 2020.  

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/communicatie/vluchtelingstudenten-aan-de-hva/wat-doen-wij/wat-doen-wij.html?origin=gbS4rg/DTZuxQ6lGVF%2BN1A
https://icthva.sharepoint.com/sites/diversiteiteninclusie/SitePages/Netwerken-en-samenwerkingen.aspx
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11162-010-9168-1.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11162-010-9168-1.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11162-010-9168-1.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/Meetladder-Diversiteit-Onderwijs_2934_web-2.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/Meetladder-Diversiteit-Onderwijs_2934_web-2.pdf
https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2021/08/Toolbox-definitief-22-05-2021.pdf
https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2021/08/Toolbox-definitief-22-05-2021.pdf
https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/04/WAARDEN_VOOR_EEN_NIEUWE_TAAL.pdf
https://www.amsterdam.nl/schrijfwijzer/regenboogtips-lhbti/document/
https://www.amsterdam.nl/schrijfwijzer/moeilijke-woorden/
https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2021/08/Toolbox-definitief-22-05-2021.pdf
https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2021/08/Toolbox-definitief-22-05-2021.pdf
https://www.transgenderinfo.nl/wp/wp-content/uploads/2020/10/genderneutrale-voornaamwoorden-in-het-nederlands.pdf
https://www.transgenderinfo.nl/wp/wp-content/uploads/2020/10/genderneutrale-voornaamwoorden-in-het-nederlands.pdf
https://www.tropenmuseum.nl/sites/default/files/2018-09/WordsMatter_DEF_Totale_PDF_NL_0.pdf
https://xerte.uu.nl/play.php?template_id=1350#page3
https://205rpe43adla3g1ggs4flrux-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/WOMEN-Inc-stijlgids-versie-augustus-2020.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/Meetladder-Diversiteit-Onderwijs_2934_web-2.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/Meetladder-Diversiteit-Onderwijs_2934_web-2.pdf
https://doi.org/10.1002/9781444319132
https://xerte.uu.nl/play.php?template_id=1350#page3
https://205rpe43adla3g1ggs4flrux-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/WOMEN-Inc-stijlgids-versie-augustus-2020.pdf
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7.2.4 Hoofdstuk 4  

• Gesprekken met docenten en studenten 
• Harmsen, R. (2020). Het creëren van een inclusieve leeromgeving binnen het HBO 
• Tatane, N. (2021). Islamic branding & marketing.  

 
Meer relevante bronnen:  

• Nourhussen, S. (2019). Met deze koloniale taal stoppen we. OneWorld.nl 
• Sesi podcast ‘ONBESPROKEN’. Verhalen over diversiteit en inclusie, gemaakt door 

studenten van Social Work.  

 

https://www.canva.com/design/DAEpOSYWf8c/share/preview?token=y9zY3uLmr8IcFZSMaoEgmQ&role=EDITOR&utm_content=DAEpOSYWf8c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.oneworld.nl/lezen/politiek/met-deze-taal-stoppen-we/
https://open.spotify.com/show/0T5KuqI2nE7Y2E1DVwUE5u

	Inleiding
	1. Inclusieve didactiek
	2. Inclusieve communicatie
	3. Inclusief lesmateriaal
	4. Diversiteit en inclusie als onderwerp in het curriculum
	5. Hulpmiddelen om het gesprek over diversiteit en inclusie te bevorderen
	6. Trainingen
	6.1 Trainingen voor docenten
	6.2 Trainingen voor studenten

	7. Relevante netwerken en bronnen
	7.1 Netwerken
	7.2 Bronnen


