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1.Introductie
We gunnen toekomstige generaties een samenleving waarin mensen en andere
levensvormen gelijkwaardig en vrij leven. Een leven waarin alle mensen vrij en gelijk in
waardigheid en rechten worden geboren (artikel 1. Universal Declaration of Human
Rights). Deze visie vergt leiders die zich committeren aan inclusie. 

Het hoger onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan het vormen van dit leiderschap.
De studenten van nu nemen later vaak plekken in de maatschappij in van waaruit zij
besluiten zullen nemen over andere mensen en besluiten die de maatschappij in meer
algemene zin zullen raken. Een belangrijke vraag met het oog op inclusief leiderschap is
hoe inclusief het hoger onderwijssysteem zelf is en aan welk wereldbeeld het bijdraagt. 

In deze Quickscan doen wij een eerste verkenning van deze thematiek. Het is de
bedoeling om kennis te verzamelen voor de uitspraak van de Waarnemend
Ombudspersoon Toekomstige Generaties, onderdeel van het Lab Toekomstige
Generaties. De Ombudspersoon zal aanbevelingen doen gericht op waarborging van
het welzijn van toekomstige generaties binnen dit thema. 
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DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Wat is diversiteit? En wat bedoelen wij wanneer we praten over inclusiviteit in het hoger
onderwijs? Het is belangrijk om eerst helderheid te geven over de begrippen inclusiviteit
en diversiteit zoals wij deze hanteren in deze Quickscan. ‘Diversiteit gaat over alle
aspecten waarop mensen verschillen, zowel zichtbare en onzichtbare verschillen.
Inclusiviteit gaat over een omgeving waarbinnen al deze verschillen gewaardeerd
worden. Mensen voelen zich welkom, worden gelijk behandeld en worden betrokken bij de
besluitvorming. Enkel een divers team creëren is dus nog niet genoeg, het is van belang
dat iedereen ook gehoord wordt.’ (Women Inc, 2020). Voorbeelden van deze verschillen
vind je in figuur 1 op de volgende pagina. 

INCLUSIEF LEIDERSCHAP
Inclusief leiderschap duidt zowel op een inclusieve samenstelling van het leiderschap van
een organisatie, community, of land, als de leiderschapsstijl die deze leiders zich
aanmeten. Inclusief leiderschap stimuleert de waardering en de uitwisseling van
verschillende achtergronden, perspectieven en ideeën die teamleden hebben. De
leidinggevende zorgt ervoor dat er binnen een team een veilige omgeving bestaat
waarin iedereen ideeën naar voren kan brengen en er naar elk teamlid wordt geluisterd.
Met andere woorden, zorgen dat teamleden zich thuis voelen in het team en daarbij
zichzelf kunnen zijn. Daarnaast laat de leidinggevende door de waardering van diversiteit
uit te spreken, merken dat ieder teamlid een gewaardeerd onderdeel is van het geheel
(Leiden Universiteit, 2021).  

HOGER ONDERWIJS
‘Het hoger onderwijs is voor studenten vanaf ongeveer 18 jaar en omvat het hoger
beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo)’ (Nederlandse Taalunie,
2019). 

MENSWAARDIGE SAMENLEVING
‘In een menswaardige samenleving wordt de bloei van mensen ondersteund door de
economie. Daarvoor is een verschuiving naar een nieuw denkkader nodig, waarin naast
welvaart, groei, financiële waarde en focus op eigen belang, ook welzijn, bloei,
maatschappelijke waarde en het belang van de ander centraal staan.’ (Goldschmeding
Foundation, 2021)
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Bron:
inclusiefwerken.net.

Een tool om
feedback te
ontvangen over
jouw eigen inclusief
leiderschap. Zie de
verschillende
dimensies van dit
type leiderschap in
het figuur.
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Bron: Jitske Kramer, 2019

Figuur 1: Deze ijsberg laat zichtbare en
onzichtbare verschillen zien. In andere
woorden: diversiteit. Welke verschillen
worden verwelkomd en welke niet?  En
van wie mag iets wel of juist niet? De
antwoorden op deze vragen helpen
ons nadenken over hoe inclusief een
omgeving daadwerkelijk is. 



2. Hoger onderwijs & inclusief leiderschap 
In de introductie werd het verband gelegd tussen het hoger onderwijs, inclusief
leiderschap en een menswaardige samenleving. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Wat inclusief leiderschap vereist
Door het internaliseren van inclusie kunnen studenten in het hoger onderwijs in hun
werkende leven bijdragen aan een menswaardige samenleving, waarin het belang van
eenieder in het handelen mee wordt genomen (Ahmed, 2015). Maar wat vereist dat van
het hoger onderwijs zelf? 

Diversiteit en inclusie staan steeds iets hoger op de agenda bij hoger
onderwijsorganisaties, zowel in het kader van onderwijs als ook met betrekking tot
onderzoek (het wetenschapsveld). Toch zorgen structurele barrières ervoor dat het hoger
onderwijs slecht toegankelijk is voor een groot deel van de samenleving. In de praktijk uit
deze vorm van structurele exclusie zich op verschillende manieren. Zo geven studenten met
een migratieachtergrond vaak aan zich niet op hun plek te voelen op hun opleiding of te
maken te hebben met discriminatie, met een lagere slagingskans tot gevolg. Daarnaast
wordt ook kritiek geuit op de diversiteit van de opleidingen zelf, met betrekking tot het tekort
aan bijvoorbeeld niet-westerse perspectieven (LSVb, 2019). 

Op verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten is aandacht voor het
onderwerp. We zien nieuwe initiatieven en infrastructuren ontstaan, zoals het opzetten van
Diversity Offices en het aanstellen van een Diversity Dean (zie stakeholder analyse). Op
nationaal niveau wordt gewerkt aan het inclusiever maken van het hoger onderwijs door
het Nationaal Actieplan Diversiteit & Inclusie (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, 2020). Dit zijn stappen in de goede richting, die het opleiden van een
inclusieve generatie leiders zullen ondersteunen. Inclusiviteit van het onderwijs en in het
onderzoek zal daarvoor een voorwaarde zijn, om een inclusievere pool van leiders te
creëren met inclusievere kennis. De realisatie hiervan vereist echter baanbrekende stappen
om op de lange termijn een echte systeemverandering teweeg te brengen.

Een brede blik
Om daadwerkelijk te kunnen spreken over het hoger onderwijs als katalysator van inclusief
leiderschap kunnen we verschillende dimensies van verandering ontwaren: 
1)   De toegankelijkheid van het hoger onderwijs zelf;
2)  Het inclusief opleiden van (toekomstige en huidige) leiders tijdens het hoger      

onderwijs; 
3)  De impact op inclusief leiderschap in de samenleving dankzij het hoger onderwijs. 

Deze dimensies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze vloeien uit elkaar voort en
bouwen op elkaar verder (zie figuur 2). Een inclusieve onderwijs- en onderzoeksomgeving
is van belang voor het opleiden van inclusieve leiders. Inclusieve leiders kunnen de
maatschappij beïnvloeden, hetgeen vanzelf ook weer effect heeft op de waarden waarop
we ons onderwijs- en onderzoekssysteem stoelen.
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“De beste voedingsbodem voor academische excellentie is een omgeving die divers en inclusief
is; een omgeving die een breed en divers spectrum aan perspectieven op waarde schat (Nature,
2014, via Commissie Diversiteit UvA, 2016)”
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Without separability, differences between people have little meaning in terms
of power. There is no 'them', there is only 'us' — a constantly changing and
open-ended 'us'. Without separability, differences can no longer be used as the
basis of power hierarchies. As such, we can take the many fluid ways in which
humans exist in the world as the starting point for inclusivity. 

 
Gebaseerd op: Denise Ferreira da Silva, 2016

 

Figuur 2: Dimensies van verandering m.b.t inclusief leiderschap en het hoger
onderwijs. 

Bron: Eigen illustratie, met input van Dr. Naomi van Stapele en Jannet Vaessen tijdens
expertinterviews voor deze Quickscan.
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3. Belemmeringen en kansen
Het bewustzijn rondom het belang van inclusie in het hoger onderwijs en inclusief
leiderschap is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Toch lijken er nog weinig effectieve
stappen genomen. Wat zijn de belemmeringen om inclusiviteit en inclusief leiderschap te
verankeren in het hoger onderwijs? Door de belemmeringen te identificeren hopen we
kansen te ontdekken. 

3.1 Interventiegebieden
In figuur 3. wordt een inventarisatie gepresenteerd van mogelijke interventiegebieden om
inclusief leiderschap via het hoger onderwijs te katalyseren. Deze is gebaseerd op de drie
dimensies van verandering zoals hierboven geschetst. In dit hoofdstuk zullen we een
aantal belemmeringen en kansen op basis van deze interventiegebieden toelichten. 

Figuur 3: Een inventarisatie van interventiegebieden naar inclusiever hoger onderwijs
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Radical hospitality: deze term
duidt op het leveren van
buitengewone inspanning en
nadruk om mensen zich welkom
te laten voelen. Dit concept wordt
ook aangeduid als "radicaal
welkom", en richt zich op het
afbreken van barrières die
mensen ervan weerhouden deel
te nemen aan een aanpak,
activiteit of gemeenschap.

Zelfreflectie: een
inclusieve leider is
zich bewust van
haar/zijn/hun
eigen bias, is open
en ontwikkelgericht 

Taalgebruik: in plaats van
het hierarchische ‘hoog’ en
‘laag’-opgeleid bewegen
we naar gelijkwaardigere
bewoordingen. Een eerste
stap in die richting is het
gebruiken van de woorden
‘theoretisch’ en ‘praktisch’
opgeleid. 

3.2 Een aantal begrippen uitgelicht

 Voorbeeld van een vorm van radical hospitality op de universiteit leiden: 
 https://www.steunleiden.nl/project/carelswens

1.

1



3.2 Toegankelijkheid van het hoger onderwijs  

Het is van belang voor inclusieve leiders om zich bewust te worden van hun eigen
biases, ofwel vooroordelen en partijdigheid. Je bewust worden van je eigen
vooroordelen is waarschijnlijker in een heterogene omgeving, waarin je vooroordelen
niet als vanzelfsprekend worden bevestigd. Het inclusief opleiden van toekomstige
leiders is daarom het meest impactvol in inclusieve ruimtes. 

Hoge leiderschapsposities zijn momenteel bovendien voorbestemd aan een kleine
groep mensen, zo’n 3 procent wel te verstaan (Joris Luyendijk, 2019). Terwijl inclusief
leiderschap juist gaat over het streven om iedere stem die onderdeel is van een
samenleving of organisatie invloed te geven op zaken die het geheel aangaan.
Immers, zoals een van onze experts aanhaalde op basis van het werk van Piketty
(Harvard Gazette, 2020) kunnen mechanismen van exclusie tot op het hoogste
niveau leiden tot geïnstitutionaliseerde oppressie. Het onderwijssysteem is daarbij
een van de structuren die het niveau van gelijkheid in een maatschappij en de
gezichten behorende bij leiderschapsposities bepaalt.

Met andere woorden: het gaat om een actieve stoel aan de tafel voor eenieder die
erbij hoort. Inclusie op alle niveaus, in plaats van een exclusieve groep leiders die een
diverse groep weet te beïnvloeden of aansturen. Juist daarom is het van belang dat
onderwijsomgevingen inclusief zijn, zodat deze leiderschapskwaliteiten kunnen
worden aangeleerd aan een diverse groep mensen. 

Belemmering: bekostiging en prestatiedruk

Het Hoger Onderwijs zit gevangen in een ‘onderwijstrilemma’: de strijd tussen de
toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van een opleiding (TIAS, 2016). Door de
verhoging van de prestatiedruk, bezuinigingen ten aanzien van het hoger onderwijs
en onderzoek, alsook door misstanden rondom racisme en andere vormen van
uitsluiting, is het hoger onderwijs steeds exclusiever en minder divers geworden
(Inspectie van het Onderwijs, 2021). 

Naast hogere toegangseisen, zijn er strengere studieadviesregels geïntroduceerd, die
de doorstroommogelijkheden voor MBO, eerstejaarsstudenten en bachelorstudenten
belemmeren. Een voorbeeld is het bindend studieadvies, dat bepaalt of eerstejaars
door mogen studeren. Daarnaast speelt een belangrijke rol dat de basisbeurs is
afgeschaft en is vervangen door een leenstelsel. Dit stelsel, gecombineerd met
permanent stijgende collegegelden, maakt het hoger onderwijs nog minder
toegankelijk en vergroot de kansenongelijkheid binnen de bevolking (LSVb, 2020). 

De bekostiging van het hoger onderwijs vanuit de overheid heeft naast
toegankelijkheid ook grote gevolgen voor hoe het onderwijssysteem wordt ingericht:
hoe de studies zijn vormgegeven, hoe de curricula eruitzien en hoeveel aandacht er
is voor de individuele student. 
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Bekostiging aanpassen

Doorstroom tussen de verschillende onderwijsniveaus, -instellingen en -
richtingen versoepelen

Kansen
 

Allereerst zou er meer geld beschikbaar moeten worden gesteld voor alle hoger
onderwijsinstituten en studenten. Vervolgens kan de bekostiging van het hoger
onderwijs anders worden ingericht. Bijvoorbeeld: de onderdelen waarop de
hogescholen en universiteiten worden getoetst door de overheid zouden moeten
worden verbreed. Speerpunten zoals het aanleren van inclusief leiderschap (zie
voorbeeld Fawaka Nederland in hoofdstuk 6), kunnen hierin verankerd worden. 

 ‘’De bekostiging [van het hoger onderwijs] moet helemaal
anders. Je wordt nu bekostigd op je output. Het systeem is
gericht op handhaven. Iedereen moet er zo snel mogelijk door.
Die prestatiedruk is funest. ‘’ - Naomi van Stapele, Lector
Inclusive Education aan de Haagse Hogeschool

Wanneer het gemakkelijker zou zijn om tussen de verschillende onderwijsniveaus,
onderwijsinstellingen en studierichtingen te bewegen, wordt het hoger onderwijs
toegankelijker in de breedte. Uiteindelijk zal die flexibiliteit ook de studenten beter
bedienen. Niet voor elke student is het belangrijk om heel gespecialiseerd in slechts
een richting te bewegen en niet voor elke student is het essentieel om uiteindelijk het
hoger onderwijs te verlaten met een diploma op zak. De kans te hebben gehad om
kennis op te doen gedurende een of meer jaren en kennis te maken met andere
visies en wereldbeelden, voegt al veel toe aan de ontwikkeling van een student. Op
die manier wordt de kansengelijkheid bevorderd. Dit is van belang omdat er al veel
belemmeringen bestaan ten aanzien van het kunnen toetreden tot het hoger
onderwijs. Bovendien nemen die studenten ook die rijkere wereldbeelden mee in hun
loopbaan, activiteiten en toekomstig leiderschap.     
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Institutionaliseer inclusiviteitsdenken in het hoger onderwijs zelf

3.3 Inclusief opleiden tijdens het hoger onderwijs

De studententijd is een tijd waarin de student wordt gevormd. Het beïnvloedt hoe
hij/zij/hen in het leven staat, met wie de student bevriend raakt, met welke
wereldbeelden er kennis wordt gemaakt en welk type leider de student gaat zijn of
worden. Inclusiviteit in deze formatieve fase is onontbeerlijk. Het bereidt studenten
beter voor op het leven en werken in een menswaardige samenleving.

Belemmering: institutionaliseren van inclusiviteit

Een doel dat nu op vele, zo niet alle, hogescholen en universiteiten wordt beoogd, is
het streven om ‘inclusiviteit te institutionaliseren’ (Ahmed, 2015). Institutionele
verandering is een intrinsieke verandering in de organisatie. Teneinde dit doel te
bereiken, wordt veelal een ‘diversity officer’ aangesteld binnen de organisatie of een
werkgroep diversiteit opgericht. Een voorbeeld hiervan is de Universiteit van Utrecht,
die een diversiteitsdecaan heeft aangesteld. Andere voorbeelden kun je vinden in
tabel 1 van de stakeholderanalyse. Een mogelijk risico bij het aanstellen van een
diversity officer is echter dat het institutionaliseren van inclusiviteit vervolgens het
doel wordt van enkel en alleen deze functionarissen, en niet meer van het instituut als
geheel. Wanneer deze functionarissen in hun werk niet de institutionele steun zouden
krijgen die nodig is om echte veranderingen te bewerkstelligen binnen het instituut,
dan valt het doel weg (Ahmed, 2015). 

Kansen
 

Deze aanbeveling bevat een duidelijke tegenstelling. Ondanks dat het
institutionaliseren van inclusiviteit belemmeringen met zich meebrengt, is het juist ook
de grootste kans. Wanneer het hoger onderwijs transformeert en het inclusiviteit
institutionaliseert (van binnenuit), kunnen grote maatschappelijke veranderingen
hieruit voortvloeien. Dit is enkel mogelijk als de werknemers dievoor deze opgave
staan de institutionele steun krijgen die hiervoor nodig is (Ahmed, 2015).

 

“Iedereen mag op ons feestje komen. Maar mogen ze ook
meepraten over de muziek die er wordt gedraaid? Diversiteit
gaat over de aanwezigheid van verschillende mensen in een
organisatie, inclusiviteit over de mate waarop zij zich thuis
voelen en invloed hebben op de organisatie.” 

(Nederlandse Inclusiviteitsmonitor, 2021)
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3.4 Inclusie in de samenleving dankzij het hoger
onderwijs

Het hoger onderwijs heeft een sturende rol in hoe de maatschappij eruit ziet. Zo zijn
de onderwijscurricula bepalend voor het studieaanbod, alsook voor de vaardigheden
die de studenten kunnen aanleren. Bijvoorbeeld: wanneer in een opleiding
kunstgeschiedenis geen aandacht wordt besteed aan kunstvormen uit de
voormalige koloniën van Nederland, dan zal een student kunstgeschiedenis daar
weinig van weten en ook niet mee kunnen werken als hij of zij later kunstboeken
maakt, exposities ontwerpt, taxateur wordt of galeriehouder. Die kunst krijgt dan niet
de aandacht die het verdient in een inclusieve wereld, waarin de achtergrond,
geschiedenis en kunstvormen van iedere Nederlander van belang zijn. 

Daarnaast heeft het onderzoek dat door en op hoger onderwijsinstituten wordt
uitgevoerd invloed op de maatschappij. Indien bijvoorbeeld veel onderzoek wordt
gedaan naar hernieuwbare energie, leidt dat tot incubators en start-ups in dat veld
en uiteindelijk tot een versnelling in de ontwikkeling van technieken en
businessmodellen gebaseerd op hernieuwbare energie. Het beïnvloedt ook de
normen en waarden die in een maatschappij leven. Een ander voorbeeld betreft de
onderzoeken naar de medicijnen en de toepassingen daarvan. Wanneer daarbij
systematisch onderscheid zou worden gemaakt tussen mannen en vrouwen, omdat
vrouwen andere hormoonspiegels hebben dan mannen en ook nog eens periodiek
wisselende spiegels, dan kan de medicatie op nauwkeuriger wijze voor vrouwen kan
worden ingezet dan wanneer daarmee geen rekening wordt gehouden in het
onderzoek. 

Dit alles heeft effect op de banen die de studenten later kiezen, het wereldbeeld dat
zij hebben, hoe zij met de belangen van anderen omgaan en met
belangenconflicten. Voorts zal er een effect zijn op de mate van zelfreflectie waartoe
zij in staat zijn, als het gaat om hun leiderschapsstijl en hoe zij als burger de
maatschappij beïnvloeden. Bijvoorbeeld: als een ingenieur in Delft alleen technische
vaardigheden leert, is hij of zij niet voorbereid op de wereld waarin hij of zij zal gaan
werken. In die wereld dient de ingenieur ook het belang van ecosystemen,
mensenrechten, democratie, inclusiviteit en 'prior informed consent' te begrijpen en in
het design van een project in te bouwen.
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‘’Inclusion [is] not a program that we run or a classroom in our
school or a favor we do for someone. Inclusion is who we are. It is
who we must strive to be.’’ - Lisa Friedman ; Removing the
stumbling block



Wereldbeeld door het hoger onderwijs 

Student/docentgeleide onderwijssystemen

Inclusief leiderschap voor iedereen in de curricula

De verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW

Belemmering
 

In het huidige hoger onderwijs staat prestatie voorop. Die wordt vooral gekoppeld aan het
heel doelgericht leren van bepaalde kennis en vaardigheden. Daarbij is er weinig ruimte
voor experimenteren, alternatieve manieren van leren, diverse leerstijlen of zelfs diverse
onderwerpen. Een concreet voorbeeld hiervan is het tekort aan aanbod aan studenten
van niet-westerse wereldbeelden. Een voorbeeld: veel studies in Nederland gaan uit van
een antropocentrisch wereldbeeld. In andere woorden, dat wij heersen over de natuur en
mogen bepalen wat we willen doen met flora en fauna. Er wordt aan studenten
bijvoorbeeld niet aangeleerd te luisteren naar de natuur of te onderzoeken hoe een
bedrijf aan het welzijn van de natuur kan bijdragen. Sommige andere culturen hebben
andere wereldbeelden wat dat betreft en zien de mens eerder als onderdeel van die
natuur dan als overheerser daarvan. Deze wereldbeelden worden niet in mainstream
studies aangeboden of onderzocht; uitsluitend in specifieke studierichtingen zoals
culturele antropologie. Terwijl ecocentrische wereldbeelden ook van belang kunnen zijn
voor studenten die bijvoorbeeld een landbouwopleiding volgen of een opleiding inzake
infrastructurele werken.       

 
Kansen

 

De vorming van het onderwijs heeft input nodig van meerdere partijen: de leiding van het
instituut, de docenten, relevante partijen uit de verschillende beroepsgroepen waarvoor
studenten worden opgeleid, en ook de student zelf. Op dit moment worden hogescholen
en universiteiten centraal aangestuurd, terwijl de rijkdom zit in de diversiteit binnen de
docententeams en studentengemeenschappen. Hoe kan dit anders? 

Leren in het hoger onderwijs zit niet alleen in wat je aanleert, maar ook in sociaal leren:
hoe je als mensen met elkaar omgaat. Het leren van sociale skills en inclusief leiderschap
kan hierin een centrale rol aannemen. Deze soft skills kunnen deel worden van het basis
curriculum, vanaf het begin van de studie. Er ligt een grote kans in de leslokalen met een
belangrijke rol voor sensitieve docenten, die op situaties in kunnen spelen waarin mogelijk
botsingen, moeilijke gesprekken of juist eureka-momenten plaatsvinden die gaan over
het leren over elkaars standpunten en behoeften. Hiervoor moet ruimte worden
gecreëerd in het onderwijs.

Degene die financiert en de voorwaarden stelt, in het geval van het hoger onderwijs het
Ministerie van OCW, heeft een kans in handen. Zij kunnen als voorwaarde stellen dat het
hoger onderwijs de inclusieve leiders van de toekomst opleiden, ofwel toekomstgerichte
leiders, die oog hebben voor inclusie en ecologie. 
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4. Stakeholderanalyse
Inclusiviteit binnen het Hoger Onderwijs is voor een diverse groep stakeholders een
onderwerp dat aandacht krijgt. Er wordt op internationaal, landelijk en regionaal niveau
over gesproken. De mate van activiteiten en regelgeving om inclusiviteit te bevorderen
verschilt en ook de impact op het Hoger Onderwijs hangt van de stakeholder af. Het
Hoger Onderwijs is de spin in het web, maar zouden we eigenlijk niet de (toekomstige)
student centraal moeten zetten dan wel de maatschappij als geheel?

4.1 Verschillende stakeholders en focusgebieden
van inclusiviteit
In figuur 4 is een selectie van belangrijke stakeholders te zien die zich inzetten voor
inclusiviteit in het Hoger Onderwijs. De selectie die gebruikt is voor de quick-scan, is
gemaakt op basis van desk research. De stakeholders zijn ingedeeld op basis van het
type invloed dat zij hebben op het Hoger Onderwijs. 

Elke stakeholder heeft een eigen prioriteitenlijst van inclusiviteitsthema’s. In figuur 4 is
weergeven wat de meest belangrijke thema’s zijn met betrekking tot inclusiviteit per
stakeholder. De buitenste ring in figuur 4 geeft aan dat er ook een groep mensen is die
geen Hoger Onderwijs geniet. Omdat deze quickscan zich focust op inclusief leiderschap
en de rol van het hoger onderwijs wordt deze laag in de quickscan niet verder belicht. 

Voorts loopt de impact op het Hoger Onderwijs per stakeholder uiteen. Dat is
weergegeven in figuur 5.  De impact weergave in het figuur is gebaseerd op institutionele
invloed (‘invloed’) en deskresearch (‘actief’). Wanneer een stakeholder vanuit zijn positie
kan bepalen wat er in het hoger onderwijs gebeurt, stijgt deze op de as van ‘invloed’.
Wanneer een stakeholder over de onderwerpen die het thema zijn van deze QS beleid
heeft ontwikkeld en daarover publiceert, stijgt deze op de as van ‘actief’. 
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Figuur 4. Stakeholderanalyse inzake partijen die belangrijk zijn voor het bevorderen
van inclusiviteit in het Hoger Onderwijs (Lab Toekomstige Generaties, 2021)



Figuur 5. Mate van institutionele invloed (‘invloed’) en deskresearch (‘actief’) van de stakeholders. 
 (Lab Toekomstige Generaties, 2021)

4.2 Activiteiten die de stakeholders uitvoeren om
inclusiviteit te bevorderen
Om inclusie binnen het Hoger Onderwijs te bereiken zullen de stakeholders samen
moeten werken op het gebied van beleid en de uitvoering daarvan. Een voorbeeld
hiervan is het ‘Nationaal Actieplan Diversiteit en inclusiviteit’, dat in september 2020 in
opdracht van het Ministerie van OCW is opgesteld (Rijksoverheid, 2020). Aan dit
actieplan hebben zeven verschillende stakeholders (NWO, de KNAW, de VSNU, het
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, ECHO, het expertise Centrum Diversiteit en het
Landelijke Overleg Diversity Officers) meegeschreven. Het plan bevat ambities en acties
om een inclusievere, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren (Rijksoverheid,
2020). 
Een ander voorbeeld is de ‘Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn’, die opgesteld is door
de Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, de Universiteit
voor Humanistiek en Expertisecentrum Handicap + Studie. In deze gezamenlijke ambitie
pakt het Hoger Onderwijs het bredere thema van studentenwelzijn aan.

In Tabel 1. wordt per stakeholder aangegeven welke activiteiten er momenteel al worden
ondernomen en aan welke doelgroep of welk thema specifiek aandacht wordt besteed.
De universteiten en hogescholen die meegenomen zijn in het onderzoek zijn at-random
uitgekozen. 

               19.



Tabel 1: Activiteiten en focusgebieden per stakeholder (Lab Toekomstige
Generaties, 2021). Bronvermelding van deze analyse vind je in hoofdstuk 8.
bronnen stakeholder analyse.
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Tabel 1 (vervolgd): Activiteiten en focusgebieden per stakeholder (Lab
Toekomstige Generaties, 2021)
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4.3 Voor wie en door wie

Deze quick-scan laat zien dat er recentelijk veel aandacht is gekomen voor inclusiviteit in
het Hoger Onderwijs. De urgentie voor inclusiviteit uit zich met name in het gegeven dat
(toekomstige) studenten en personeelsleden zich thuis moeten voelen in het huidige
onderwijssysteem en dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen. 

De link met leiderschap en de urgentie voor een inclusief toekomstbeeld wegens de
invloedrijke rollen die de studenten van vandaag in de toekomst in de maatschappij
kunnen gaan spelen, wordt zelden gelegd. Wel is in deze Quickscan analyse opgevallen
dat universiteiten en de VSNU meer aandacht besteden aan inclusiviteit dan
hogescholen en de Vereniging Hogescholen. 

De (toekomstige) student heeft tijdens deze quick-scan analyse niet centraal gestaan
als stakeholder, maar is uiteindelijk wel de grootste belanghebbende, en als afgeleide
daarvan, de maatschappij als geheel. Via een inclusief onderwijssysteem zal de impact
op de (toekomstige) student en alle andere leden van de samenleving hopelijk groot zijn. 
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5. Conclusie: Wat staat er op het spel?
Wat staat er op het spel als wij geen actie ondernemen om via het hoger onderwijs
inclusief leiderschap te katalyseren? Wat is onze brede blik?

Een inclusieve en menswaardige samenleving
Inclusie door het hoger onderwijs;

Studenten leren gedurende hun studententijd op welke manier zij een bijdrage kunnen
leveren aan de maatschappij. Het hoger onderwijs dient studenten voor te bereiden op
het leven en werken in de samenleving. Hogescholen en universiteiten zijn hier zeer
sturend in door de studies die worden aangeboden, door de invulling van hun curricula,
maar ook via het voorbeeld dat zij zelf geven als onderwijsinstituut. Het hedendaags
hoger onderwijs is niet uitgerust voor, en leidt onvoldoende op tot het actief deelnemer
zijn van een menswaardige samenleving. Aandacht besteden aan diversiteit en inclusie
in het onderwijs leidt ertoe dat het onderwijs studenten beter voorbereidt op het leven en
werken in een inclusieve en menswaardige samenleving (LSVb, 2019). 

Inclusief leiderschap en werkgeverschap
Het inclusief opleiden van (toekomstige en huidige) leiders tijdens het hoger onderwijs;

Wanneer studenten in inclusieve ruimtes inclusieve leiders leren te zijn, heeft dat grote
effecten op de toekomstige werkvloer. Enkel door inclusief leiderschap te integreren in alle
lagen van een organisatie, zal het mogelijk zijn een inclusievere organisatiecultuur te
creëren (Stefani & Blessinger, 2017). Inclusief leiderschap is ook van groot belang voor het
werkgeverschap van de hoger onderwijsinstituten. Inclusief werkgeverschap, dat gepaard
gaat met inclusief leiderschap, is van groot belang om talentvolle diverse werknemers en
leiders bij een organisatie te houden. Zonder inclusiviteit stromen zij uit, omwille van
onbegrip, een niet passende bedrijfscultuur of omdat niet aan hen wordt gedacht.
Inclusiviteit is de sleutel om een diversiteitsbeleid te laten slagen (Women Inc, 2020).

Sociale rechtvaardigheid 
De impact op inclusief leiderschap in de samenleving dankzij het hoger onderwijs;

In het Hoger Onderwijs zien we toenemende sociale en economische segregatie
(Inspectie van het Onderwijs, 2021). Jongeren uit ondervertegenwoordigde groepen
komen in het hele onderwijsstelsel extra drempels tegen. Zo krijgen ze lagere
studieadviezen, komen ze minder vaak door selectieprocedures en ondervinden ze vaker
studievertraging. Daardoor krijgen deze jongeren niet dezelfde kans om hun talenten te
ontwikkelen. Aandacht voor diversiteit en inclusie in het onderwijs is sociaal rechtvaardig,
aangezien alle jongeren een kans op goed onderwijs verdienen. 
Daarnaast is een inclusieve omgeving hierbij belangrijk. Aandacht voor diversiteit en
inclusie in het onderwijs leidt tot academische excellentie. Een leeromgeving waarin
studenten zich op hun plek voelen is extra van belang voor de ontwikkeling van studenten
waarvoor het niet vanzelfsprekend is om Hoger Onderwijs te volgen. Aandacht voor
diversiteit en inclusie in het onderwijs leidt ertoe dat alle studenten zich ten volle kunnen
ontwikkelen en in de samenleving geen talent verloren laat gaan en dat iedereen met
respect wordt behandeld door anderen.
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Het welzijn van toekomstige generaties
De studenten van nu zijn de beslissers en leiders van morgen. Een boost van aandacht
voor een menswaardige samenleving, waarin ook het belang van de ander is
verankerd in het economisch handelen van mensen, werkt generaties lang door. De
economie is immers een laag in de samenleving, die gaat over samenwerken om in
behoeftes te voorzien. Mensen en relaties bepalen hoe die laag eruitziet. Wanneer wij nu
een slag kunnen slaan om de huidige studenten op te leiden tot inclusievere leiders,
dan heeft dit een positieve impact op het welzijn van onze samenleving, voor huidige
en toekomstige generaties. 
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‘Wat staat er op het spel? De toekomst van de studenten, hoe zij
elkaar gaan behandelen in de toekomst, in werkomgevingen. Als

je niet met de gevolgen van exclusie wordt geconfronteerd,
erover leert, neem je een mogelijk uitsluitend wereldbeeld mee

de rest van jouw leven.’
 

- Kinza Hussain, student International Public Management
 



6. Blik op de toekomst
Zijn de ideeën over inclusie die we vandaag de dag hebben dezelfde als wat inclusie in
de toekomst zal betekenen? Wat vergt deze inclusie van de toekomst van hogescholen?

6.1 Inclusief leiderschap en het hoger onderwijs in
de toekomst
In deze Quickscan is het belang van de het institutionaliseren van inclusiviteit en inclusief
leiderschap in het hoger onderwijs belicht. Echter zijn er ook kanttekeningen geplaatst
over hoe dit te bewerkstelligen. Als onderdeel van deze vraag heeft het Lab Toekomstige
Generaties in juni 2021 een toekomstraad georganiseerd (Lab Toekomstige Generaties,
2021). Daarnaast zijn ter verdieping van de Quickscan stakeholders en experts rondom
het thema geïnterviewd om een beter beeld te krijgen, maar ook om onze blik te
verleggen naar de toekomst.  Hoe ziet inclusie er in de toekomst uit? Wat betekent dat
voor onze onderwijssystemen?

‘Het hoger onderwijs bevestigt nog te veel de
sociale lagen van de samenleving in plaats van
deze te doorbreken. Er heerst vooral in de WO
wereld nog teveel elitarisme. We moeten meer
aanzetten tot samenwerking tussen verschillende
onderwijsniveaus, met meer wederzijds respect
voor de verschillende typen van onderwijs en
kennisontwikkeling. Dit kan door bijvoorbeeld het
opzetten van nog meer gezamenlijke projecten
tussen het WO en  het MBO gericht op het
ontplooien van de hele mens en duurzame groei.
Meer samenwerking tussen praktisch en
theoretisch opgeleide mensen zal leiden tot
grotere innovatie. Maar dan moeten we nog meer
de bestaande kaders van het hoger onderwijs
durven verlaten en meer vanuit de enorme
diversiteit van studenten denken en niet vanuit
eigen institutionele belangen. De overheid zou nog
meer financiële stimulatie moeten geven aan
samenwerking tussen hogescholen en
universiteiten, waar beide als volkomen
gelijkwaardige partners worden gezien.'

-Patrick Nullens, Professor leiderschapsethiek en
menswaardige samenleving aan de Universiteit
voor Humanistiek
 

‘Als we willen gaan voor het opleiden van echt
inclusieve leiders door het hoger onderwijs, zul je het
onderwijssysteem dat we nu hebben helemaal moeten
afbreken. En gaan voor echt een nieuwe vorm van
onderwijs, waarin mens, natuur, alle wezens als
interconnected worden gezien. Bij radicale
inclusiviteit is er geen onderscheid tussen ik en de
ander. Het onderwijs zou vrijer moeten zijn,
onderzoekend. Complexiteit neemt toe, vaardigheden
zijn niet het doel maar het middel. Actor-netwerk-
denken, de natuur als onderdeel van de lesomgeving,
sowieso de geslotenheid van het onderwijs op de
schop. Het onderwijs moet zich bovendien aanpassen
op hun studenten, niet alleen qua onderwijs maar ook
breder: hoe kan een onderwijsinstituut de leiders die
nu niet als zodanig herkend worden ook betrekken?'

 
- Naomi van Stapele, Lector inclusive education op 

de Haagse Hogeschool
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In de toekomst is inclusiviteit geïntegreerd in alle lagen.
Het is niet iets aparts meer, er zijn geen losse
departementen zoals 'Diversiteit'. Het is de norm. Nu
wordt het vaak gezien alsof diversiteit ten koste gaat van
kwaliteit, maar eigenlijk is het een meerwaarde voor de
hele samenleving. 

In een inclusieve samenleving zijn mensen van
verschillende achtergronden, met verschillende soorten
onderwijsachtergronden, de inclusieve leiders van de
toekomst. Het zou mooi zijn als er een combinatie is van
praktische en theoretische leiders, om 'real world issues'
aan te kunnen pakken. 

-Jamel Buhari, student Governance of migration 
and diversity aan Universiteit Leiden

Drie aspecten zijn relevant als het ‘hoger onderwijs’
van de toekomst inclusieve leiders wil opleveren.
Ten eerste, de in- en doorstroom van het onderwijs,
ofwel de toegankelijkheid ervan. Inclusief
leiderschap gaat om de inhoud van het leiderschap,
maar ook om de mensen – wie die leiders zijn. Ten
tweede het inzicht dat het curricula over
verschillen en overeenkomsten moeten
onderwijzen, zoals hoe mannen en vrouwen anders
reageren op medicijnen. Ten derde is het belangrijk
dat degenen die het publieke goed financieren en
de voorwaarden stellen - zoals het Ministerie van
OCW - snappen dat sociale gelijkheid en het
opleveren van inclusieve leiders hun
verantwoordelijkheid is. 

 
- Jannet Vaessen, Directeur bij WOMEN Inc. 
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Nationaal Actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en
onderzoek 

Wetgeving wereldburgerschap op scholen

Programma’s rondom inclusief leiderschap in het hoger onderwijs
-A broader mind for students – Vrije Universiteit Amsterdam

6.2 Inspiratie van nu
Welke stappen worden er nu al genomen richting deze inclusievere en menswaardige
toekomst? Waar kunnen wij inspiratie uit putten? Hieronder worden enkele inspirerende
voorbeelden belicht. 

Door middel van het Nationale Actieplan wordt er gestreefd naar een inclusieve, diverse
en veilige leer- en werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen zich
in kan ontplooien. ‘Het actieplan stelt 5 doelen voor het hoger onderwijs en onderzoek
voor 2025: 1. Diversiteit beter verankeren in bestaande instrumenten; 2. Bredere
monitoring van diversiteit; 3. Een awardsysteem instellen om kaders en richting te geven
aan beleid; 4. Institutionele diversiteitsplannen bundelen en ondersteunen; 5. inrichten van
een nationaal kenniscentrum.’ (Rijksoverheid, 2020)

Op 22 juni 2021 werd een nieuwe wet aangenomen rondom aandacht voor burgerschap
op basisscholen en middelbare scholen. Fawaka Nederland geeft hier invulling aan met
‘WereldBurgerschap’, een gestructureerde aanpak met expliciete aandacht voor inclusie
en uitsluiting, mensenrechten en wereldperspectieven. Zij bieden scholen ook trajecten
aan waarbij ze begeleiding krijgen in het ontwikkelen van een gedegen visie rondom
wereldburgerschap en de implementatie ervan (Fawaka Nederland, 2021). Fawaka
Nederland heeft ook een poster gemaakt over wereldburgerschap (zie volgende pag.).

Bij de Vrije Universiteit Amsterdam willen ze hun studenten niet alleen opleiden tot ‘iets’,
zoals econoom, arts of bioloog. Ze willen dat ze ook 'iemand' worden. De  nadruk ligt op
dat 'studenten nadenken over wie ze zijn, hoe ze de wereld en hun rol in de maatschappij
zien en hoe ze zich verhouden tot anderen. Dat vraagt om 'A Broader Mind'.’ (VU, 2021)

-De LES waarden van Nyenrode Business Universiteit:       
Leiderschap – entrepreneurship – stewardship. In elk vak en elk onderzoeksproject
moeten deze terug komen en in de vakbeschrijvingen expliciet worden gemaakt. De
missie van de Nyenrode Business Universiteit is om studenten op te leiden tot
verantwoordelijke leiders. Om die redenen zijn soft skills trainingen in het curriculum
ingebouwd. 

-Project Koplopers, Hogeschool Rotterdam
De Hogeschool Rotterdam slaagt er met het project Koplopers in om de participatie van
jongeren met psychische kwetsbaarheid te verbeteren op school en in de samenleving.
 Zij willen hen mee te laten praten in het onderzoek naar oplossingen, in gesprek met
bestuurders, docenten, zorgprofessionals en andere jongeren. Kwestsbaarheid is de
kracht’ is het motto (Hogeschool Rotterdam, Koplopers Digitaal Magazine, 2021). Het
project ontving op 24 juni 2021 de prestigeuze prijs genaamd de Parel van ZonMW,
toegekend aan baanbrekende initiatieven. 
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