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Inzicht 1:
•Diversiteits- en 
inclusiviteitsbeleid

•gaat om 

•kwaliteit



1. Diversiteitsbeleid in 
Nederland en aan de 
Universiteit Leiden



Cijfers
De eerste universiteit in Nederland, gesticht 8 
Februari 1575
Motto: Praesidium Libertatis, Bolwerk van vrijheid

Internationale onderzoeksuniversiteit
115 nationaliteiten
Campus Leiden, Den Haag
Leiden University College The Hague

Lid van de League of European Research 
Universities

46 bachelor's programma’s
78 master's programma’s

26.900 studenten (2017)
6.500 medewerkers (2017)



Kernwaarden
Instellingsplan 2015-2020

• -vrijheid van geest, van denken en spreken

• -hoogste ambities van kwaliteit en wetenschappelijke 
integriteit

• -maatschappelijke verantwoordelijkheid

• -onderwijs wordt geïnspireerd en gevoed door 
wetenschappelijk onderzoek.

• -besluitvorming vindt plaats op een zo laag mogelijk niveau

•-inclusiviteit en diversiteit. 



Diversiteit en inclusiviteit
• [De Universiteit 

Leiden]  

•vormt een open 
gemeenschap 

•waarin iedereen 
•die wil bijdragen 
•aan haar 
•ambities en 
•aan alles 
•waarvoor 
• zij staat, 
• zich thuis 
•voelt 
•en gelijke 
•kansen krijgt.



Kerninzicht

•Diversiteit, gelijke kansen en 
inclusiviteit leiden tot betere
besluitvorming en meer
innovatie. Studenten en 
medewerkers krijgen meer kansen
hun talenten te ontplooien. 
•Een diverse, inclusieve universiteit
leidt de diversiteitscompetente
talenten op die zo hard nodig zijn in 
de diverse 21e eeuwse samenleving.

• Apfelbaum, Phillips, Richeson 2014;Crisp and Turner 2011; Phillips and Loyd 2006)



2. De voordelen
van diversiteit



Voordelen 1: innovatie, besluitvorming

•Diverse groepen  

• -zijn innovatiever

• -nemen betere besluiten

•Waarom?

• 1. diverse groepen hebben toegang tot een 
grotere variatie aan perspectieven

• 2. de leden van een diverse groep nemen 
meer informatie in overweging, en ze 
verwerken die informatie grondiger en 
accurater. 

• Apfelbaum, Phillips, Richeson 2014;Crisp and Turner 2011; Phillips and Loyd 2006) (picture 
https://mousesquad.org/wire/teamtraining)



Voordelen 2: economische voordelen

•Onderzoek suggereert: 

•Door diversiteit worden er zorgvuldiger, 
meer onbevooroordeelde beslissingen 
genomen, die prijzen-”bubbles” kunnen 
voorkomen

• (Levine et al., 2014)



Voordelen 3 voor lokaal beleid

• Met betrekking tot lokaal beleid ten opzichte van een diverse bevolking: 

•Er bleek een verband tussen de diversiteit van 
het personeel in de publieke sector, en de mate 
waarin beleidsresultaten de belangen van alle 
burgers meenemen

• (Bradbury and Kellough 2008) 



Voordelen 4 voor individuen

•Werknemers en leidinggevenden in de creatieve sector die in 
het buitenland gewerkt of gewoond hebben blijken in de 
onderzochte situaties creatiever, waardevoller werk te maken, 
en ze zijn succesvoller in onderzoek en hun eigen bedrijf. 

•Biculturele individuen blijken in de onderzochte situaties 
creatiever, ze verwerken informatie grondiger, nemen meer 
zienswijzen in aanmerking, en geven minder blijk van 
interetnische spanningen.

• (overzicht van onderzoek in Galinsky et al. 2015) 

•



Nog meer voordelen

•Een divers medewerkersbestand kan 
de brug slaan naar een 

diverser groep klanten, 

patiënten, leerlingen, enz.

•Voorbeeld

Biculturele docenten zijn een 
onmisbaar rolmodel voor studenten.



•De voordelen van diversiteit zullen in iedere situatie anders 
zijn.

•Volgens (Ahmed) Marcouch is het van groot 
belang dat de Amsterdamse politie een veel 
betere informatiepositie creëert om te 
achterhalen wat er in Marokkaanse criminele 
kringen speelt. Dat kan in zijn ogen door meer 
politiemensen van Marokkaanse afkomst in te 
zetten bij de onderzoeken. (10 maart 2016)



4. De rol van vooroordelen



• Al decennia lang laat onderzoek zien dat de prestaties van vrouwen
een lagere beoordeling krijgen: 

•…a female applicant had to be 2.5 times 
more productive than the average male applicant to receive the 
same competence score as he ((40+64)/40=2.6).

Christine Wennerås and Agnes Wold. Nepotism and sexism in peer-review. Nature 387, 341-343 (22 
May 1997)  



More examples of research on gender bias and 
double standards

• Foschi, M 1996, 2000

• Steinpreis, R., Anders, K.A., & Ritzke, D., 1999

• Trix, F. & Psenka, C., 2003

• Biernat, M., Fuegen, K., 2001

• National Academy of Sciences. Beyond Bias 
and Barriers, Washington, 2007.

• Biernat, M., Fuegen, K., Kobrynowicz, D., 
2010

• …etc., etc.

John and Jennifer; Corinne A. Moss-

Racusin et al. (2012) “Science Faculty’s

Subtle Gender Bias Favor Male Students.”



Benoemingscommissies: de praktijk van de 
beoordeling

•Een voorbeeld uit de 
wetenschappelijke wereld: 

•onderzoek van 

•Marieke van den Brink
• Hoogleraar Gender en diversity

• Radboud Universiteit Nijmegen 

• 24.36-30

http://vimeo.com/43591788


Diversiteit in benoemingscommissies, 
onderzoek 1999-2005:

•Geen vrouwen in commissie: 7% van de nieuw benoemde
hoogleraren waren vrouw

•Een vrouw in commissie: 14% van de nieuw benoemde hoogleraren
waren vrouw

•Twee of meer vrouwen in commissie: 22% van de nieuw benoemde
hoogleraren waren vrouw

• (Marieke vd Brink, 2010)



Effecten op het individu



Vooroordelen en uitsluiting…

• hebben een enorm negatieve impact op de prestatie van 
individuen

• subtiele discriminatie* heeft zelfs een krachtiger negatief effect dan 
openlijke discriminatie:

- Onzekerheid en angst;

- Zelf-stereotypering;

- Lagere prestaties.

• (Naomi Ellemers)

• *Barreto & Ellemers, 2005; Barreto, Ellemers, Cihangir & Stroebe, 2008; Barreto, Ellemers, Scholten, & Smith, 2010



•De ontkenning van 
discriminatie leidt ook tot 
mindere prestaties

•De dreiging van het 
stereotype (stereotype threat)

• -de angst dat je een negatief stereotype over jouw 
groep zult bevestigen

• -gevolg: lagere prestaties

• (Naomi Ellemers)



Vooroordelen hebben een enorm effect

•Een mannelijke avatar die 
het tegen twee vrouwelijke 
avatars op moet nemen om een 
puzzel op te lossen, levert de 
beste prestaties– ongeacht 
of de avatars door vrouwen of 
mannen worden gespeeld!



En andersom:

•Witte spelers die, in een virtual 
reality-situatie, een tijdje donkere 
virtual body aannemen, blijken 
daarna minder vooroordelen te 
hebben over donkere personen. 



Inzicht 2:

•Bewustwording alleen 

•is niet genoeg



5. Wat is nodig om inclusief 
onderwijs te creëren? 



Ken de gegevens!



Diamant voor Leidse diversiteitsbeleid

•Universiteit Leiden als
aansprekend voorbeeld! 
Talent naar de Top, 8 juni
2017. Rector Magnificus 
Carel Stolker neemt de 
Diamant in ontvangst.



De kwestie

•Het studiesucces van biculturele studenten is 
vaak minder dan dat van autochtone
studenten

•Biculturele master-studenten zijn twee derde
vaker werkeloos



We moeten dit veranderen!

•Deze studenten zijn de meest getalenteerde en ambitieuze jonge
mensen uit de migrantengemeenschappen

•Zoveel talent mag niet onbenut blijven

•We kunnen het ons niet veroorloven om de vernieuwing en de 
kwaliteit te missen die diversiteit ons brengt

•De diverse 21ste eeuw heeft hoog opgeleide biculturele leiders, 
technici, leraren, ondernemers en kunstenaars hard nodig!!



Waar moeten we nog harder aan werken:
Kloof studiesucces biculturele en autochtone studenten (ba-diploma na 4 jaar) 

•
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onderzoek UvA. 



Analyse:
de kloof wordt niet vanzelf kleiner

•

 

 
Figure 1. Graduation rates, 4 years after initial bachelor enrolment, by ethnic background, cohort 

and university 
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Elke sector heeft zijn eigen dynamiek

•Soms doen biculturele studenten het BETER…

 

 
Figure 3. Graduation rates 4 years after initial enrolment at the Health Care sector, by ethnic 
background, cohort and university 
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Maar de verschillen in studiesucces variëren van 
vakgebied tot vakgebied!



Luister naar je studenten!



Trainingen inclusief lesgeven



Wat werkt nog beter?

•Ontwikkel duurzame trainings-programma’s—met 
follow-up (bv intervisie).

•Zorg ervoor dat docenten de tijd en energie hebben 
om trainingen te volgen! 

•Laat docenten tijdens training in 
gesprek gaan met studenten



Betrek alle medewerkers bij 
je beleid



Good practice: 
POP-corner Fac Sociale Wetenschappen

• de belevingswereld van studenten met een 
niet-westerse migratieachtergrond werd als 
vertrekpunt genomen bij het ontwikkelen van 
studiesucces-verhogende strategieën. 

• Door het landelijk expertise centrum ECHO 

uitgeroepen tot een best practice voor 
maatwerkondersteuning

• steun op gebied van taal, sociale vaardigheden, 
persoonlijke problematiek, studievaardigheden, enz;

• online ondersteuningsmodules, zowel Nederlands-
als Engelstalig (E-POPcorner-modules);

• Buddy-systeem, inclusief training voor betrokken 
studenten.



Probleem:
•…een good practice

•wordt niet

•zomaar 

•overgenomen!



Inzicht 3:

•Wat werkt?

•Praten, luisteren, en 
samenwerken 
•met collega’s en studenten

•uit ondervertegenwoordigde groepen



6. Wat we leerden



Wat kan studenten helpen?

• -mogelijkheden om meer binding te voelen met de universiteit en opleiding

• -een inclusieve gemeenschap, gemeenschapsgevoel

• -een veilige, toegankelijke universitaire omgeving

• -rolmodellen

• -het actief tegengaan van vooroordelen in de klas

• -een expliciet inclusieve sfeer in de klas

• -een betere voorbereiding op de academische cultuur

• -maatwerkondersteuning waar het ook maar is gewenst

• -goede mentoren



Wat maakt diversiteitsbeleid succesvol?

•….naast al het andere:

• -

•Direct contact

• -minder nota’s schrijven, en meer praten en luisteren

• -niet alleen trainingen van deskundigen, maar in gesprek gaan met 
studenten uit kansengroepen

• -niet alleen trainingen inclusiviteit, maar elke dag samenwerken
met collega’s uit andere groepen dan de jouwe



Dank u wel!




