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Onderwijs

1. MC is onderdeel van al het onderwijs op de VU

2. Verschillen articuleren en verbinden en onderdeel maken van onderwijs. 

3. Studenten leren in diverse teams te werken

4. Kennis ontwikkelen en toepassen over diversiteit in het onderwijs

Onderzoek

5. Inzetten onderzoekskennis over diversiteit (studiesucces, welbevinden, 
draagvlak) voor beleid en monitoring daarvan.

6. Uitbreiden en voortzetten onderzoek naar diversiteit en evaluatie van 
initiatieven (MC, ABM, Be Prepared)

7. Kennis ontwikkelen over internationale studenten

Valorisatie
8. Delen van kennis over diversiteit in onderwijs en vertalen van deze kennis naar 
initiatieven die diversiteit en inclusie bevorderen. 

Bedrijfsvoering

9. DO ontwikkelt visie met concreet meetbare indicatoren om impact van beleid te 
monitoren en bij te stellen.

10. Ruimte creëren op de campus voor schurende en prikkelende onderwerpen

11. Ontwikkelen inclusieve omgeving door o.a. mentor trajecten, buddy projecten 
en medewerkersnetwerken. 

12. Inclusief personeelsbeleid om diversiteit in de staf te vergroten
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Valorisatie

Bedrijfsvoering 

Onderwijs

Onderwerp IP: Resultaten tot nu toe:

DIVERS

Onderzoek

▪ Materiaal Mixed Classroom
▪ Mixed Classroom onderwijsmodel
▪ Courageous Conversations
▪ Uni-life
▪ MBO pop-up

▪ Etnische samenstelling personeel in kaart gebracht
▪ Facultaire factsheets
▪ Actieplan Kleurrijke Staf + Implementatieplan
▪ Tool curriculum scans
▪ Curriculumscans



Formulering en accordering 
actieplan meer kleur in de staf

Onderdeel 2021 - Q1 /Q2 

Meer kleur 

in de staf

Mixed classroom

Dekolonisatie

van de VU

Netwerk opbouwen en
Infrastructuur opzetten

DOT’s 2021 speerpunt DIVERSITEIT

Inventarisatie VU-onderzoek
diversiteitsvraagstukken

Implementatie actieplan meer kleur in de staf

SC 18 Mei.

Zichtbaarheid thema 
dekolonisatie VU

Zie hiervoor de roadmap van toekomstbestendige onderwijsvormen  

SC 4 Nov.

Inventarisatie VU-onderzoek
dekolonisatievraagstukken

2021 – Q3 /Q4 



Onderdeel 2022 - Q1 /Q2 

Meer kleur 

in de staf

Onderzoek diversiteit 

en inclusie

Dekolonisatie

van de VU

Implementatie curriculum scans (eventueel i.c.m. 
Duurzaamheidsscans.

DOT’s 2022 speerpunt DIVERSITEIT

2022 – Q3 /Q4 

Projecten met UB & IO verkennen en starten

Bredere implementatie Actieplan Kleurrijke Staf 
(leiderschapstrainingen en onderzoek naar exitgesprekken) 

incl. delen good practices

Decentrale Diversity Officers (opstellen van de netwerken).

Verbinden en verduurzaming diversiteitsnetwerken door 
opzetten netwerk van studenten en medewerkers met een 

migratieachtergrond.

Verbreding onderzoeksinventarisatie naar Diversiteit en 
Inclusie


