DIVERSITEIT, GELIJKE KANSEN EN INCLUSIVITEIT

De diverse
universiteit
Onze universitaire gemeenschap is in
vele opzichten divers: we verschillen
van elkaar in etniciteit, gender, seksuele
oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd,
sociaal-economische achtergrond en
meer. Dat is een groot goed. Binnen
diverse teams vind je een grotere variatie
aan perspectieven, de discussie verloopt
er vaak zorgvuldiger en de uitkomsten
zijn vernieuwender.

Diversity Oﬃcer dr. Isabel Hoving

Iedereen, student en
medewerker, zou zich
welkom en ondersteund
moeten voelen.

Dat gaat niet vanzelf. Om de diversiteit van onze
academische gemeenschap tot bloei te laten komen,
is een werkelijk inclusieve universiteit nodig. Iedereen,
student en medewerker, zou zich welkom en ondersteund moeten voelen – als lid van de academische
gemeenschap, maar ook als persoon, met al diens
unieke ervaringen. Alleen dan kan iedereen naar
volle vermogen werken en studeren.
We zijn er nog niet, maar elke dag spannen vele collega’s
zich in om dat streven dichterbij te brengen: diversiteit,
gelijke kansen en inclusiviteit.

Bij ons leer je de wereld kennen

Dossier Diversiteit

Diversity Office Universiteit Leiden

In het Dossier Diversiteit staat nieuws over het werkplan Diversiteit
& Inclusiviteit van de Universiteit Leiden, een jaarkalender, informatie
over het Diversity Office en ander relevant nieuws.
 diversiteit.leidenuniv.nl

In dit team werken verschillende medewerkers van de universiteit
onder leiding van Diversity Officer dr. Isabel Hoving samen aan
diversiteit en inclusiviteit. Aanmelden voor de nieuwsbrief:
 diversiteit@leidenuniv.nl

Discussiegroepen Diversiteit

Leids Universitair Studentenplatform

De universiteit wil voor alle studenten een prettig (studie)
klimaat scheppen dat recht doet aan ieders behoefte, en
hier dragen discussiegroepen aan bij. Er is een groep voor
etnische/culturele diversiteit, LGBTQ+(Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender and Queer)studenten, internationale studenten en studenten met een functiebeperking.
 discussiongroups@sea.leidenuniv.nl

In het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) geven studenten advies
aan het College van Bestuur over onderwijs en studentenzaken, waarbij ook
aandacht is voor het thema diversiteit. Iedere student kan zich aanmelden om
actief te zijn in het LUS.  lus@sea.leidenuniv.nl

Bij Fenestra Disability Centre kun je terecht
voor advies over allerlei zaken die te maken
hebben met studeren met een functiebeperking.  fenestra@plexus.leidenuniv.nl

POPcorner
Faculteit Sociale
Wetenschappen

De POPcorner biedt je ondersteuning bij
het vinden van je weg op de faculteit en
tijdens je studie. De POPcorner is
opgericht in overleg met studenten
met verschillende culturele en sociale
achtergronden.
 popcorner@fsw.leidenuniv.nl

Van Bergen Fonds

De Stichting Van Bergen Fonds heeft ten doel contacten
tussen Nederlandse en internationale studenten te
bevorderen teneinde meer begrip voor elkaars culturen te
bewerkstelligen.  universiteitleiden.nl/van-bergen-fund/

SV Biruni

Leiden United

Leiden United is een studentenvereniging die
internationale en Nederlandse studenten bij elkaar
brengt.  leiden-united.com/

SV SABR

SABR is dé islamitische studentenvereniging van Leiden. SABR staat
voor Studenten Actief ter Bevordering van Religie en betekent 'geduld'
in het Arabisch.  svsabr.nl/

Fenestra Disability
Centre

SV Biruni is een jonge studentenvereniging die is
omgevormd van een Turkse studentenvereniging
tot een multiculturele studentenvereniging met
oog voor diversiteit.  svbiruni.nl/

LU Pride

Leiden University Pride is het netwerk
voor LGBTQ+studenten, medewerkers
en alumni van de Universiteit Leiden
en organiseert een breed scala aan
sociale en academische activiteiten.
 lupride.nl/

Klankbordgroep Diversiteitsbeleid
De Klankbordgroep Diversiteitsbeleid wil met deze flyer aandacht
vragen voor diversiteit. Daarnaast wil de klankbordgroep laten zien
welke verenigingen en organisaties met dit thema bezig zijn bij de
universiteit (de lijst hierboven is niet uitputtend). De klankbordgroep
bestaat uit gedreven studenten en jonge alumni van Universiteit
Leiden die het bestuur adviseren over diversiteit en inclusiviteit.
Wil je bijdragen aan een inclusief klimaat binnen onze universiteit?
Neem dan contact met ons op: klankbordgroepdiversiteit@leidenuniv.nl.

LUMC Pride

LUMC Pride is het
LGBTQ+netwerk van
het Leids Universitair
Medisch Centrum
(LUMC).  facebook.
com/lumcpride/

International
Student
Network
Leiden
ISN Leiden organiseert
activiteiten voor
internationale studenten
en studenten op
uitwisseling, met
academische en sociale
integratie als doel.
 isnleiden.com

LUC
Diversity

LUC Diversity is
oorspronkelijk het
LGBTQ+netwerk van
het Leiden University
College. Tegenwoordig
richt het netwerk zich
ook op andere vormen
van diversiteit.
 facebook.com/
LUCDiversity/

