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Meer diversiteit in 
instroom studenten
More diversity among incoming students

Het regenboogfietspad 
is nu al een icoon
The rainbow bike path is already an icon 

Inclusief onderwijs 
is een noodzaak
Inclusive education is a necessity 
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Voorwoord / Introduction

Voor het programma Equality, Diversity & 
Inclusion was 2021 een jaar vol uitdagingen. Daarin 
stonden we zeker niet alleen, want allemaal hadden 

we te maken met het coronavirus en de daarmee 
verbonden beperkingen. Toch kijk ik met trots terug 

naar het afgelopen jaar. Met z’n allen hebben we 
veel bereikt. Zo hebben alle faculteiten nu een eigen 

diversiteitscommissie en hebben zij een gender-
plan geformuleerd om de streefcijfers voor 2025 te 
kunnen halen. Gedurende het hele jaar hebben we 
verschillende trainingen voor studenten en mede-

werkers georganiseerd, voor een deel online. Een 
onbetwistbaar hoogtepunt was de officiële opening 

van het regenboogfietspad; inmiddels hét Utrechtse 
symbool voor diversiteit en inclusie. Uiteraard was er 
ook discussie. De Barometer Culturele Diversiteit van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 

het afgelopen jaar binnen en buiten onze 
universiteit veel stof doen opwaaien. 

De discussie wordt het komende 
jaar zeker voortgezet. We hebben 

extra aandacht besteed aan 
EDI-gerelateerd onderzoek aan 

de universiteit; bezoek vooral 
onze website! Ook zijn er 

flinke stappen gezet binnen de 
projecten Diversiteit: inclusie 

en selectie en Developing 
an Inclusive Curriculum and 

Learning Environment, 
waarover u meer leest in dit 

jaarmagazine. Voor nu wens ik u 
veel leesplezier!

Janneke Plantenga
Diversity Dean 

For the programme Equality, Diversity & Inclusion, 
2021 was a year full of challenges. We were definitely 
not alone in this, because we all had to deal with the 
coronavirus and the restrictions that came with it. 
But I still look back at the past year with pride. Together 
we achieved a lot. For instance, all faculties now have 
their own diversity commissions and they drafted 
gender plans to meet the quotas for 2025. We 

organised various training programmes for 
students and staff throughout the entire year, 

in part online. The official opening of the 
rainbow bike path was an indisputable 
highlight; it has since become THE Utrecht 
symbol for diversity and inclusion. Of 
course, there was also discussion. 
The Cultural Diversity Barometer 
of Statistics Netherlands has been 
controversial within and outside our 
university in the past year. The discussion 
will definitely be continued in the 
upcoming year. We spent additional 
attention to EDI-related research at 

the university; please visit our website! 
Significant steps have also been made 

within the projects Diversity: Intake 
and Selection and Developing 

an Inclusive Curriculum and 
Learning Environment, 

on which you will read 
more in this annual 
magazine. For now, I 
hope you will enjoy 
reading it!

Janneke Plantenga
Diversity Dean 
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    Inclusief 
onderwijs is een       
     noodzaak
                                        Inclusive education is a necessity

J E R O E N  J A N S S E N
Universitair hoofddocent en projectleider
Associate Professor and Project Leader

Hoe zorg je ervoor dat alle studenten zich welkom 
voelen aan de universiteit? In het project Developing 
an Inclusive Curriculum and Learning Environment 

zoeken onderwijsdeskundigen geschikte middelen 
om dat thuisgevoel in het onderwijs te garan-

deren. “We willen docenten helpen om een antenne 
voor inclusie te ontwikkelen en die in praktijk te 

brengen”, zegt projectleider Jeroen Janssen.

Het project startte in september 2020 met 
financiering van het Utrechts Stimuleringsfonds 

Onderwijs. Het is een interfacultair project met de 
faculteiten Sociale Wetenschappen, Geneeskunde, 

en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie als 
deelnemers. Het plan is ontstaan uit een directe 

behoefte, legt Jeroen Janssen uit.

Binnen de koepelterm ‘inclusief curriculum’ vallen 
zowel de leeromgeving en de manier waarop je 

onderwijs geeft, alsook de inhoud van het onderwijs. 
In het project brengen de teamleden de huidige stand 

van zaken in kaart en ontwikkelen ze hulpmiddelen 
voor docenten, cursuscoördinatoren en opleidings-

directeuren om werk te maken van diversiteit en 
inclusief onderwijs.

“Als je wilt dat de universiteit een inclusieve leer-
omgeving biedt, dan moet je ook docenten helpen 

om dat te realiseren”, zegt Jeroen Janssen. 
“In het project verzamelen we best practices en hulp-

middelen voor docenten, zodat ze weten hoe met 
ongemakkelijke situaties om te gaan. Het is direct 

relevant voor het onderwijs. We zijn het project 
begonnen met gesprekken met docenten en groepen 

studenten. Zo zagen we waar studenten tegenaan 
lopen en hoe ze zich meer thuis zouden voelen als 
docenten net andere voorbeelden in de les zouden 

gebruiken.”

“Wat ik zelf belangrijk vind is dat het project ook 
mensen bereikt die hiermee nog niet bezig zijn. Ik 

wil graag mensen overhalen die nog sceptisch zijn en 
zeggen dat diversiteit en inclusief onderwijs in hun 

cursus niet speelt. We willen laten zien dat inclusief 
curriculum om meer gaat dan de lesstof. Het gaat 

ook om hoe je met studenten omgaat. Want we zien 
dat diversiteit onder de studenten groeit en daarmee 
wordt dit onderwerp nog belangrijker dan voorheen.”

How do you ensure that all students feel welcome at 
the university? In the project Developing an Inclusive 
Curriculum and Learning Environment, education 
experts search for suitable resources to guarantee that 
feeling of home in education. “We want to help lecturers 
to develop antennas for inclusion and put them into 
practice”, says project leader Jeroen Janssen.

The project started in September 2020 with funding 
from the Utrecht Education Incentive Fund. It is an 
interfaculty project with the Faculties of Social and 
Behavioural Sciences, Medicine, and Law, Economics 
and Governance as its participants. The plan came 
about from a direct need, Jeroen Janssen explains.

The umbrella term ‘inclusive curriculum’ covers both the 
learning environment and the way in which you provide 
education, as well as the content of the education. 
In the project, the team members chart the current state 
of affairs and develop resources for lecturers, course 
coordinators and degree-programme directors so they 
can get to work on diversity and inclusive education.

“If you want the university to provide an inclusive learning 
environment, you also have to help lecturers to realise 
that”, says Jeroen Janssen. “In the project, we compile 
best practices and resources for lecturers so they know 
how to handle uneasy situations. It’s directly relevant 
to education. We started the project with conversations 
with lecturers and groups of students. This lets us see 
which obstacles students run into and how they would 
feel more at home if lecturers were to use somewhat 
different examples in class.”

“What matters to me personally is that the project also 
reaches those people who aren’t working on it yet. 
I really want to persuade people who are currently sceptic 
and are saying that diversity and inclusive education are 
not relevant to their courses. We want to show that an 
inclusive curriculum is about more than the course 
material. It’s also about how you interact with students. 
Because we see that diversity is growing among students 
and that makes this even more important than before.”
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‘Het regenboog-
fietspad maakt 
mij gelukkig’

 ‘The rainbow bike path makes me happy’

Sinds de zomer van 2021 ligt het langste 
regenboogfietspad van de wereld in het 

Utrecht Science Park. Met het regen-
boogfietspad vragen de Universiteit 

Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het 
UMC Utrecht aandacht voor acceptatie, 

gelijkheid en veiligheid van alle mensen 
uit de LHBTIQ+-gemeenschap. 

Op 11 oktober werd het fietspad feeste-
lijk geopend door alle drie deelnemende 

instellingen. Voor de initiatiefnemer, 
student Hogeschool Utrecht 

Elias Mourik, is het fietspad een 
ontmoetingsplek die diversiteit, inclusie 

en liefde symboliseert: “Het begon als 
een idee waarvan ik wist: ik stop niet 

tot het wordt gerealiseerd.”  

Johan Rozenbrand is universitair docent 
Farmaceutische Wetenschappen. 

“Elke student of medewerker die naar 
het Utrecht Science Park komt, ziet het 
fietspad en staat zo iedere keer indirect 
stil bij diversiteit en LHBTIQ+. Ik denk 

dat dit helpt bij acceptatie.” 

Student en EDI-stuurgroeplid Willem 
Vos wil zich graag zichtbaar maken als 

deel van de LHBTIQ+-gemeenschap, 
omdat hen geen vergelijkbaar rolmodel 
had toen hen uit de kast kwam. “Het is 

belangrijk dat studenten weten dat ik er 
ben vooral om hen te ondersteunen. Het 
regenboogfietspad maakt mij gelukkig.”

Since summer 2021, the longest rainbow bike path in the world is in Utrecht 
Science Park. With the rainbow bike path, Utrecht University, University of 
Applied Sciences Utrecht and UMC Utrecht are drawing attention to the 
acceptance, equality and safety of all people from the LGBTIQ+ community. 
On 11 October, the three participating organisations celebrated the official 
opening of the bike path. For initiator Elias Mourik, student University 
of Applied Sciences Utrecht, the bike path serves as a meeting place 
symbolising diversity, inclusion and love: “It started as an idea about 
which I knew: I will not stop until it has been realised.”

Johan Rozenbrand is an Assistant Professor of Pharmaceutical Sciences. 
“Every student or employee who comes to Utrecht Science Park sees the 
rainbow bike path and indirectly thinks of diversity and LGBTIQ+ every time. 
I think this helps with acceptance.”

Student and EDI Steering Committee Member Willem Vos wants to make 
themselves visible as a part of the LGBTIQ+ community because they never 
had such a role model when coming out themselves: “It’s important that 
students know that I am fully there to support them. The rainbow bike path 
makes me happy.”

Johan Rozenbrand, universitair docent 
Farmaceutische Wetenschappen

Assistant Professor of 
Pharmaceutical Sciences  

Willem Vos, student en 
EDI-stuurgroeplid
Student and EDI Steering 
Committee Member
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EDI als 
fundament
en noodzaak
EDI: a foundation and a necessity

H E N K  K U M M E L I N G
Rector Magnificus

“We vormen een hechte gemeenschap, verbinding 
vinden we belangrijk. Publieke waarden zoals 

gelijkheid, diversiteit, inclusie, openheid en toegan-
kelijkheid, en wederzijds respect zijn het vertrek-

punt van onze strategie en activiteiten.” Met deze 
klaroenstoot start het (nieuwe) Strategisch Plan 2025 

van de Universiteit Utrecht. De universiteit, dat zijn 
de mensen. Pas als we die weten te verbinden tot een 
gemeenschap waarin de waarde van een ieder wordt 
onderkend, waarin iedereen zich veilig voelt, komen 

de talenten van iedereen tot wasdom. Een gemeen-
schap is geen gemeenschap als zij niet inclusief is, 
als daarin niet het brede palet van diversiteit, van 
culturele achtergrond, gender, ideeën enzovoorts, 
wordt gekoesterd, als daarin geen gelijke kansen 

worden geboden aan iedereen.

Dat we die hechte gemeenschap willen zijn, maakt 
het vanzelfsprekend dat we veel aandacht willen 

hebben voor ‘Equality, Diversity en Inclusion’. We 
weten dat we op dat vlak nog veel te doen hebben. 
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid 
van het onderwijs, de succeskansen in het onder-

wijs en de inclusiviteit van het onderwijs. Er kan en 
moet nog veel meer werk gemaakt worden van het 

bieden van carrièrekansen en het stimuleren van 
rolmodellen. En er is nog veel meer te doen. Daarom 
hebben we ook een EDI Strategie- en Actieplan, een 

Stuurgroep en een Diversity Dean. Het realiseren van 
die hechte gemeenschap vinden we van fundamen-
teel belang. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor 
de kwaliteit van onze bijdrage aan de samenleving. 

Als we geen oog hebben voor EDI, stellen we op 
den duur niet meer de relevante vragen, 

komen we niet meer met de noodzakelijke 
oplossingen voor grote problemen,

 en daarmee wordt ook de kwaliteit van 
ons onderzoek en onderwijs

 aangetast.

Kortom, EDI is voor ons een wens 
en noodzakelijk. En dat we daar echt 

werk van maken, daarvan getuigt 
dit magazine.

Henk Kummeling
Rector Magnificus

       
  

“We form a close-knit community; we see connection 
as an important thing. Public values such as equality, 
diversity, inclusion, openness and accessibility, and 
mutual respect are the starting point of our strategy and 
activities.” This clarion call starts the (new) Strategic Plan 
2025 of Utrecht University. The university, that is what 
the people are. Only if we succeed in uniting them into 
a community in which everyone’s value is recognised, 
in which everyone feels safe, will everyone’s talents 
develop. A community is not a community if it is not 
inclusive, if it does not cherish the broad palette of 
diversity, of cultural background, gender, ideas etcetera 
within it, if it does not provide equal opportunities to 
everyone within it.

The fact that we want to be that close-knit community 
makes it self-explanatory that we want to have much 
attention for ‘Equality, Diversity and Inclusion’. We know 
we still have much to do in that field. I am thinking 
along the lines of matters like accessibility of education, 
the odds of success in education and the inclusivity of 
education. Much work can and must still be done when 
it comes to providing career opportunities and encour-
aging role models. And there is still much more to do. 
That is why we also have an EDI Strategy and Action Plan, 
a Steering Committee and a Diversity Dean. We consider 
realising that close-knit community to be of fundamental 
importance. Not just for ourselves, but also for the 
quality of our contribution to society. If we have no 
attention for EDI, we will eventually no longer ask 
relevant questions, we will no longer come with 
necessary solutions to big issues, and that would also 
affect the quality of our research and education.

Long story short, EDI is a wish and a necessity to us. 
And that we are really serious about it is proven with 
this magazine.

Henk Kummeling
Rector Magnificus
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Facts & Figures

Gender streefcijfers /  Gender targets
Het percentage vrouwelijke wetenschappers is over de gehele lijn gestegen 
in 2021, behalve bij de universitair hoofddocenten. Het streefcijfer 
voor vrouwelijke hoogleraren in 2024 is gesteld op 35 procent. Er is een 
stijging te zien in het afgelopen jaar van 2 procentpunten, naar 31 procent. 
Het percentage vrouwelijke universitair docenten is met 4 procentpunten 
gestegen naar 51 procent. 

The percentage of female academics has risen everywhere in 2021, except for 
Associate Professors. The target for female Professors in 2024 is set at 35 percent. 
The past year shows a rise of 2 percentage point, to 31 percent in total. The 
percentage of female Assistant Professors has risen with 4 percentage point 
to 51 percent in total. 

Percentages in fte’s / Numbers in FTE

HOOGLERAREN  / PROFESSORS 

31%
69%

2020 2021

71%

29%

40% 39%

60% 61%

UNIVERSITAIR HOOFDDOCENTEN  / ASSOCIATE PROFESSORS 

20212020

UNIVERSITAIR DOCENTEN / ASSISTANT PROFESSORS

51% 49%

2021

47%
53%

2020

53%51% 47%
49%

PROMOVENDI / PHD CANDIDATES
20212020

EERSTEJAARS STUDENTEN / FIRST-YEAR STUDENTS

63%
61%

37%39%

20212020

2020: peildatum 30 september, 2021: peildatum 31 december 
2020: as of 30 September, 2021: as of 31 December

Internationale Vrouwendag /  
International Women’s Day

Op 8 maart vierden wij weer de Internationale Vrouwendag, dit keer met een 
gevarieerd online programma. Het thema was ‘Unboxing Gender’, waarmee 
we het gesprek openden over hokjesdenken, stereotypering en gender-
vooroordelen. Hoogleraar Belle Derks vertelde over het systeem van 
genderongelijkheid op en rond de werkvloer, tijdens een panelgesprek ging 
het over de (on)zin van geslachtsregistratie en er was een workshop over 
genderneutraal en inclusief schrijven. 

On 8 March, we celebrated International Women’s Day again, this time with a 
varied online programme. The theme was ‘Unboxing Gender’, with which we 
opened the conversation about pigeon-holing, stereotyping and gender biases. 
Professor Belle Derks talked about the system of gender inequality in and around 
the workplace, the (ir)relevance of gender registration was discussed during a 
panel discussion, and there was a workshop on gender-neutral and inclusive 
writing. 

Diversiteitsmaand oktober /  
Diversity Month October

In oktober vierden we de Dag van de Diversiteit en de Coming Out Day. 
Daarnaast waren er de Week van de Toegankelijkheid en de Week van de 
Veiligheid. Rondom deze activiteiten organiseerden we samen met onze 
collega’s diverse trainingen, lezingen en gesprekken voor medewerkers en 
studenten, met als hoofdthema inclusief onderwijs.

In October, we celebrated Diversity Day and Coming Out Day. In addition, there 
were the Week of Accessibility and Safety Week. Around these activities, we joined 
hands with colleagues in organising various training courses, lectures and talks for 
employees and students, with a special focus on inclusive education.

Het is belangrijk te beseffen dat je nooit klaar bent wanneer je streeft naar 
inclusie. Er zijn altijd nieuwe uitdagingen en doelgroepen. Als je diversiteit 
ziet als een uitdaging, moet je ook zelf veranderen. Dat is niet altijd even 
makkelijk, maar verandering heeft ook positieve kanten. En het resultaat 
kan beter zijn voor iedereen. 
Laura Coello, beleidsadviseur diversiteit

It is important to realise that you’re never done striving for inclusion. There will 
always be new challenges and new target groups. If you see diversity as a challenge, 
you will need to change yourself as well. That is not always easy, but change has 
positive sides too. And the result might be even better for everyone.
Laura Coello, Diversity Policy Advisor

Inclusie is nooit af
                                                     Inclusion is never complete
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469 medewerkers namen eraan deel
469 employees participated

Gewaardeerd met een 7,7
Average rating of 7.7

6 649 7,76 verschillende soorten trainingen
6 different training courses 

Black Lives Matter @UU: Creating Change
De serie lezingen en debatten kreeg een vervolg met een cyclus bijeenkom-
sten speciaal gericht op de medewerkers van de Universitaire Bestuursdienst. 
Deze bijeenkomsten gingen bijvoorbeeld over racisme in het hoger onderwijs 
en micro-agressie op de werkvloer.

The series of lectures and debates had a follow-up with a cycle of meetings 
especially for employees of the University Corporate Offices. These meetings were 
about racism in higher education and micro aggression in the work place, among 
other issues. 

Nieuwe netwerken / New networks

In 2021 werden drie nieuwe diversiteitsnetwerken gelanceerd. Netwerk 
USP Inclusief zet zich in voor medewerkers met een (arbeids)beperking of 
(psychische) kwetsbaarheid. Accessible Academia is het eerste interuniversi-
taire platform voor en door medewerkers en studenten met een functie-
beperking van Nederlandse universiteiten. Het African and Caribbean 
Heritage Network is een door studenten geleid netwerk dat openstaat voor 
alle studenten met verschillende etnische en culturele achtergronden, en 
voor studenten die meer willen leren over Afrika en het Caribisch gebied. 

Three new diversity networks launched in 2021. Network USP Inclusive is devoted 
to employees with a (work) disability or (mental) vulnerability. Accessible Academia 
is the first inter-university platform for and by staff members and students with 
functional disabilities at Dutch universities. The African and Caribbean Heritage 
Network is a student-led network open to all students of different ethnic and 
cultural backgrounds, and those who wish to learn more about Africa and the 
Caribbean.

Trainingen / Training courses 
We organiseerden zes verschillende soorten trainingen voor medewerkers, 
gericht op divers werven en selecteren, inclusief leiderschap, omgaan met 
verschillen op het werk (Divers Werken en Van Bias naar Actie) en omgaan 
met ongewenst gedrag op het werk (Active Bystander). In totaal 469 
medewerkers namen eraan deel. Daarnaast organiseerden we een training 
over inclusie voor bestuursleden van studentenorganisaties (111 deelnemers). 
De trainingen, gegeven door het bureau FranklinCovey, werden gewaardeerd 
met een gemiddelde van 7,7 (op een schaal van 1 tot 10). 

We organised six different training courses for employees, focusing on diversity in 
recruitment, inclusive leadership, dealing with differences in the workplace, and 
dealing with inappropriate behaviour in the workplace (Active Bystander). A total 
of 469 employees participated in the training courses. Furthermore, we also 
organised a training course about inclusivity for student-organisation board 
members (111 participants). The training courses were organised by the bureau 
FranklinCovey and received an average rating of 7.7 (on a scale from 1 to 10). 

Mozaïek

Het ondersteuningsinitiatief Mozaïek is een initiatief van de EDI Stuurgroep. 
Het sluit aan bij het NWO-programma Mozaïek 2.0 dat gericht is op afgestu-
deerden met een migratieachtergrond die afkomstig zijn uit Afrika, Azië, 
het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika, en Turkije. Omdat er in 
Nederland relatief weinig promovendi zijn met deze achtergrond, wil NWO 
eraan bijdragen dit te veranderen met de financiering van twaalf promo-
tieplekken. Met het ondersteuningsinitiatief biedt de Universiteit Utrecht 
de aanvragers netwerkbijeenkomsten, een interviewtraining en in sommige 
gevallen financiering van een tijdelijke positie door de faculteit. Daarnaast 
stelt het College van Bestuur maximaal vijf extra promotieplekken beschik-
baar voor kandidaten wiens aanvraag NWO kwalitatief goedkeurt maar die 
toch buiten de gehonoreerde plaatsen vallen.

The support initiative Mozaïek (Mosaic) is an initiative of the EDI Steering 
Committee. It is aligned with the Dutch Research Council programme Mozaïek 
2.0 for graduates with migration backgrounds originating from Africa, Asia, the 
Caribbean, Middle and South America, and Turkey. As there are relatively few PhD 
students with this background in the Netherlands, the Dutch Research Council 
wishes to contribute to changing this by funding twelve PhD positions. The Utrecht 
University support initiative consists of network meetings, an interview training 
course and, in some cases, funding of a temporary position at the faculty. Besides 
this, the Executive Board provides a maximum of five more PhD positions for 
candidates whose applications are qualitatively acceptable but did not result in 
funding from the Dutch Research Council. 

Ik geloof dat de beste strategie is om te focussen op bepaalde doelgroepen, 
zoals medewerkers en studenten met een beperking. Zo kun je daar 
specifiek aandacht aan geven om vervolgens te zorgen dat ze helemaal 
integreren binnen een organisatie zoals de Universiteit Utrecht. 
Lisa Luchtenberg, participatiemedewerker

I believe that the best way forward is to focus on certain target groups, such 
as employees and students with disabilities. That’s how you can pay specific 
attention to them in order to subsequently make sure that they fully integrate 
within an organisation such as Utrecht University.
Lisa Luchtenberg, Participation Officer

Focus op doelgroepen
                                                                    Focus on target groups
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EDI Stimuleringsfonds / EDI Stimulation Fund

Het EDI Stimuleringsfonds stelt jaarlijks €25.000 beschikbaar voor studenten 
en medewerkers van de Universiteit Utrecht die activiteiten willen organi-
seren om diversiteit en inclusie te bevorderen. In 2021 werden vijf aanvragen 
gehonoreerd, waaronder de oprichting van de netwerken Accesible Academia 
en Class-Conscious Academics Network en het maken van de podcast 
‘Unsettling Knowledge’ door de Decolonisation Group. 

Every year, the EDI Stimulation Fund allocates € 25,000 for Utrecht University 
students and employees for organising activities that support diversity and 
inclusivity. Five applications were funded in 2021, among which two new networks, 
Accessible Academia and Class-Conscious Academics Network, and the production 
of the podcast ‘Unsettling Knowledge’ by the Decolonisation Group. 

Diversity & Inclusion Award 

Op woensdag 31 maart heeft Diversity Dean Janneke Plantenga de Diversity & 
Inclusion Award uitgereikt aan Louise Autar, docent aan de departementen 
Taal- en cultuurstudies, Liberal Arts & Sciences en Genderstudies van de 
Universiteit Utrecht. De Diversity & Inclusion Award gaat naar Louise Autar 
vanwege haar inspanning op meerdere vlakken voor diversiteit en inclusie. 
De juryleden vinden het bijzonder dat Louise zich naast haar reguliere 
docenttaken inzet voor diversiteit en inclusie, waarmee ze mensen weet te 
raken en doelen weet te bereiken. 

On Wednesday 31 March, Diversity Dean Janneke Plantenga presented the Diver-
sity & Inclusion Award to Louise Autar, Assistant Professor in the Departments 
of Language and Culture Studies, Liberal Arts & Sciences and Gender Studies at 
Utrecht University. Louise Autar receives the Diversity & Inclusion Award for her 
efforts in several areas for diversity and inclusion. The jury members emphasise 
Louise’s special commitment to diversity and inclusion in addition to her regular 
teaching duties, with which she manages to affect people and achieve goals.

Studium Generale: ‘Kansrijk?’ 
Studium Generale series on (un)equal opportunities

De samenwerking tussen EDI en Studium Generale muntte uit in vier 
lezingen onder de noemer ‘Kansrijk?’. Tijdens de bijeenkomsten belichtten 
onderzoekers de bepalende invloed van klasse, geboorteplaats en culturele 
achtergrond op de kansen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de 
gezondheidszorg in Nederland.  

In cooperation with EDI, Studium Generale organised four lectures on (un)equal 
opportunities (‘Kansrijk?’). The lectures were held by researchers on the decisive 
roles of class, place of birth and cultural background on the chances at the labour 
market, in education and in healthcare in the Netherlands. 

Lustrum Incluusion

Incluusion vierde in 2021 haar eerste lustrum. Sinds de start deden meer dan 
duizend vluchtelingstudenten mee aan cursussen bij de universiteit. Momen-
teel werkt Incluusion aan het opzetten van Restart, een voorbereidend traject 
voor vluchtelingstudenten die aan de universiteit willen studeren. Daarnaast 
heeft Incluusion een traineeship-programma ontwikkeld voor statushouders 
met een uitkering. Het traineeship stelt hen in staat werkervaring op te doen 
en een professioneel netwerk op te bouwen in Nederland. Na een succesvolle 
pilot start in 2022 een nieuwe groep trainees.  

Incluusion celebrated its first lustrum in 2021. Since the programme started, more 
than one thousand refugee students have participated in courses at the university. 
Incluusion is currently working on Restart, a preparatory track for refugee students 
intending to study at the university. Incluusion has also set up a traineeship 
programme for status holders receiving benefits. The traineeship enables them to 
gain work experience and build professional networks in the Netherlands. A new 
group of trainees will start in 2022 after a successful pilot. 

Diversiteit is een kwaliteit. Het is een voordeel dat moet worden 
benut, en waarbij we van elkaar leren en de wereld zoveel mogelijk 
door de ogen van anderen zien. Diversiteit moet geen gevecht zijn, 
maar een verbondenheid om te omarmen en te vieren.
Ozan Ozavci, universitair docent Geschiedenis

Diversity is a quality. It’s an advantage to make use of; to learn from 
each other and to see the world through each other’s eyes as much as 
possible. Diversity should not be a war to be fought, but a unity to be 
embraced and celebrated.
Ozan Ozavci, Assistant Professor of History

Diversiteit is een kwaliteit
                                                                    Diversity is a quality
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     ‘Het onderwerp is 
nu breder gedragen’
   ‘The topic is now supported more broadly’

     Grote 
ambities 
   kleine 
        stappen
                                          Big ambitions, small steps

I R E N E  M O L
Communicatieadviseur en lid projectteam
Communications Consultant and Project Team Member

De eerste fase van het project Diversiteit: Instroom 
en Selectie (DIS) is afgerond. Communicatie-

adviseur en lid van het projectteam Irene Mol vertelt 
over de ervaringen tot nu toe en de plannen voor de 

komende vier jaar.

Het project is in 2019 op initiatief van het EDI-
programma gestart en het beoogt ervoor te zorgen 
dat alle studenten, ongeacht hun achtergrond, zich 
welkom en thuis voelen aan de Universiteit Utrecht.

“Het doel was na te gaan of er drempels zijn in 
het aanmeldproces die tot een selectieve werking 

kunnen leiden”, zegt Irene Mol. “We zijn gaan 
kijken op opleidingsniveau hoe in- en uitstroom 

werkt. We wilden weten welke studenten er waren 
en of er studenten zijn die zich structureel minder 

aanmelden of minder instromen bij bepaalde 
opleidingen. Vanuit alle faculteiten en het 

University College Utrecht deden opleidingen mee 
aan het project. Sommige opleidingen werkten al 

aan bepaalde aspecten van diversiteit, maar voor de 
meeste was het nieuw.”

“Ik denk dat opleidingen het interessant vonden om 
te zien hoe hun studentenpopulatie in elkaar zit en 
hoe hun studie verloopt. Het profiel verschilde per 

opleiding. We hebben diversiteit heel breed 
benaderd: voor sommige opleidingen was de vrouw-
man-balans heel belangrijk, bij andere opleidingen 
keken we naar het type student of naar hun achter-
grond, of ze bijvoorbeeld eerste generatiestudenten 

waren. En sommige opleidingen zijn al heel 
internationaal; andere nog niet, maar zouden dat 

wel willen. We wilden weten hoe we de verschillende 
groepen beter kunnen bereiken en begeleiden.”

“Ik zie de waarde van de eerste twee projectjaren 
vooral daarin dat opleidingen zich nu bewuster 

zijn dan voorheen van de samenstelling van hun 
instroom en van de noodzaak om daarin actief te 

sturen. Ook is het onderwerp nu breder gedragen in 
de organisatie.”

“In 2021 zijn we gestart met het vervolg, nu voor vier 
jaar. Eén van de doelen is bestendiging in de organi-

satie. Ik denk dat het goed is om groot te ambiëren 
en kleine stappen te maken.”

The first phase of the project Diversity: Intake and Selection 
(DIS) is complete. Communications Consultant and Project 
Team Member Irene Mol tells about the experiences so far 
and the plans for the upcoming four years.

Started in 2019 on the initiative of the EDI programme, 
the project aims to ensure that all students, despite their 
backgrounds, feel welcome and at home at Utrecht 
University.

“The goal was to find out if there are any thresholds in 
the application process that can result in a selective 
effect”, says Irene Mol. “We went looking at a degree-
programme level how intake and outflow work. We 
wanted to know which students were there and whether 
or not there were students who structurally apply 
less often or are admitted less often to certain degree 
programmes. From all faculties and University College 
Utrecht, degree programmes joined the project. Some 
degree programmes were already working on certain 
aspects of diversity, but it was new for most of them.”

“I think degree programmes found it interesting to see 
how their student populations are composed and how 
their studies progress. The profile varied from degree 
programme to degree programme. We approached 
diversity very broadly: the man-woman balance was 
very important to some degree programmes. We looked 
at the types of students or their backgrounds for other 
degree programmes, such as whether or not they were 
first-generation students. And some degree programmes 
are already very international; others not yet, but would 
like to be. We wanted to know how we can better reach 
and guide the various groups.”

“I see the value of the first two project years mostly in 
that degree programmes are now more aware than 
before when it comes to the composition of their intakes 
and the necessity to actively guide that. The topic is now 
also supported more broadly in the organisation.”

“In 2021, we started with the continuation, this time for 
four years. One of the goals is continuation within the 
organisation. I think it’s good to have big ambitions and 
make small steps.”
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EDI Team

Diversity Dean

PROF. DR. JANNEKE PLANTENGA
Decaan en hoogleraar faculteit 
Recht, Economie, Bestuur en 
Organisatie
Dean and Professor Faculty of Law, 
Economics and Governance

DR. GERDA ANDRINGA
Universitair hoofddocent University 
College Roosevelt
Associate Professor University College 
Roosevelt

DRS. MARIEKE DE BAKKER 
Hoofd afdeling Studenten
Head Department of Students

DR. GÖNÜL DILAVER
Universitair hoofddocent faculteit 
Geneeskunde
Associate Professor Faculty of Medicine

DR. NAVA GADDAM 
Onderzoeker faculteit 
Bètawetenschappen 
Researcher Faculty of Science

PROF. DR. MADELEINE GIBESCU
Hoogleraar faculteit 
Geowetenschappen
Professor Faculty of Geosciences 

PROF. DR. DEBBIE JAARSMA 
Decaan en hoogleraar faculteit 
Diergeneeskunde
Dean and Professor Faculty of 
Veterinary Medicine

NINA KÖLL MA 
Universitair docent University 
College Utrecht
Assistant Professor University 
College Utrecht

PROF. DR. RONALD PIERIK 
Hoogleraar Bètawetenschappen 
Professor Faculty of Science

HAZA RAHIM MSC
Docent en onderzoeker faculteit 
Sociale Wetenschappen
Lecturer and researcher Faculty of 
Social and Behavioural Sciences 

PROF. DR. PETER SCHRIJVER 
Hoogleraar faculteit 
Geesteswetenschappen
Professor Faculty of Humanities

PROF. MR. LINDA SENDEN 
Hoogleraar faculteit Recht, 
Economie, Bestuur en Organisatie
Professor Faculty of Law, Economics 
and Governance

PROF. DR. LEONIEK WIJNGAARDS 
Vicedecaan en hoogleraar faculteit 
Sociale Wetenschappen
Vice Dean and Professor Faculty of 
Social and Behavioural Sciences 

PROF. DR. JOHN DE WIT 
Hoogleraar faculteit Sociale 
Wetenschappen 
Professor Faculty of Social and 
Behavioural Sciences 

AYLIN KURTKAYA 
Student Rechtsgeleerdheid
Law Student

WILLEM VOS 
Student Kunstgeschiedenis
Art History Student

Dr. Agnes Andeweg (University College 
Utrecht) verving Nina Köll van juni 2021 
tot januari 2022 en prof. dr. Merel 
Langelaar (faculteit Diergeneeskunde) 
was lid van de stuurgroep tot september 
2021. Fedoua Ouchan was studentlid tot 
september 2021.
Dr Agnes Andeweg (University College Utrecht) 
replaced Nina Köll from June 2021 to January 
2022 and Prof. Merel Langelaar (Faculty of 
Veterinary Sciences) was member of the 
Steering Group until September 2021. Fedoua 
Ouchan was student member until September 
2021.

 

Stuurgroep 
Steering Committee

EDI Office

DRS. BRIGITTE PRIESHOF 
Programmamanager
Programme Manager

DRS. ANNE-MARIE VAN GIJTENBEEK 
Coördinator Diversiteitsnetwerken
Diversity Network Coordinator

RAGNA SENF MSC
Projectmanager Incluusion
Project Manager Incluusion

IR. RIA VAN VLIMMEREN 
EDI Beleidsadviseur Studenten, 
Onderwijs & Onderzoek
EDI Policy Advisor Student & Academic 
Affairs

DRS. ELISA VEINI
Communicatieadviseur
Communications Advisor

MYRA-LOT PERRENET BA
Communicatiemedewerker
Communications Officer

Jaleesa Latuperissa was office manager tot 
juli 2021, Tessa Wilmink was 
communicatiemedewerker tot augustus 
2021 en Laura Coello was EDI Beleids-
adviseur HR tot oktober 2021.
Jaleesa Latuperissa was Office Manager 
until July 2021, Tessa Wilmink was 
Communications Officer until August 2021 
and Laura Coello was EDI Policy Advisor HR 
until October 2021. 
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