
Het Inclusion Office van De Haagse spreekt 
zich uit. De Haagse Hogeschool hanteert 
een zerotolerance-benadering als het gaat 
om racisme en discriminatie. Het is een 
onmisbaar fundament voor ons denken 
en handelen.

Discriminatie en racisme 
UITGESLOTEN! 

Dinsdag 21 maart 2023

13.00 - 18.00 uur

Aula, De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN  Den Haag

UITNODIGING

We zetten ons dagelijks maximaal in voor gelijkwaardig  heid,  
gelijke kansen en gelijke behandeling voor iedereen.  
Alleen samen kunnen wij verandering brengen en  
verandering begint bij ons.

Wat ga jij doen?
Laat je deze dag inspireren door experts die je vanuit  
verschillende perspectieven meenemen in hun verhaal.

MODERATOR: Jeannette Blankers

Programma
13.00 – 13.30 Inloop 

13.30 – 13.45  Opening programma door voorzitter van het College van Bestuur Elisabeth Minnemann.

13.45 – 14.30    Panelgesprek tussen de Nationaal Coördinator Rabin Baldewsingh en Charina Ori 
en Ercan Büyükçifçi van het Inclusion Office over het Nationaal Programma tegen 
Discriminatie en Racisme en beleid en inzet van De Haagse Hogeschool op het gebied 
van racisme en discriminatie.

14.30 – 15.15  Sinan Çankaya (schrijver, wetenschapper) verzorgt een keynote over racisme. Sinan 
is gepromoveerd op een onderzoek naar diversiteit binnen de politieorganisatie, deed 
onderzoek naar etnisch profileren en schreef o.a. ‘Mijn ontelbare identiteiten’.

15.15 – 15.45 Pauze 

15.45 – 16.15  Jurriaan Omlo (onderzoeker) bespreekt op basis van onder meer onderzoek naar 
racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken verschillende verschijningsvormen 
van racisme op de werkvloer en zal stilstaan bij institutioneel racisme en mogelijkheden 
om racisme tegen te gaan en diversiteit en inclusie te bevorderen. 

16.15 – 16.45  Naomi van Stapele lector Inclusive Education bij De Haagse Hogeschool gaat in op het 
belang van aandacht voor racisme en discriminatie in het kader van inclusief onderwijs 
en in het bijzonder stagediscriminatie.

16.45 – 17.15  René Broekroelofs (onderzoeker Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven) 
vertelt over wat we kunnen leren van het onderzoek naar hoe hrm-opleidingen op het 
hbo meer aandacht besteden aan inclusie en antidiscriminatie.

17.15 – 18.00  Get together

Heb je vragen, stuur een mail naar inclusion@hhs.nl.
We staan klaar om je verder te helpen.

Meld je hier aan

Meld je aan voor het  
programma onderdeel van je keuze

mailto:inclusionoffice@hhs.nl

