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Geachte genodigde, 

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het seminar ‘Diversiteit en discriminatie, 
processen van in- en uitsluiting’. Het seminar rondom het boek met de gelijknamige 
titel wordt  georganiseerd door het College voor Rechten van de Mens en de 
Interdisciplinaire onderzoeksgroep In- en Uitsluiting.  

Het seminar zal plaatsvinden bij het College voor de Rechten van de Mens op:  
woensdag 11 februari, 12-18 uur. Kleine Singel 1-3 Utrecht. 

Het boek bestaat uit bijdragen van auteurs die gelden als specialist op hun 
vakgebied, die de onderwerpen diversiteit en discriminatie bestuderen vanuit 
verschillende disciplines en bij verschillende universiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de 
taalwetenschap, de genetica, de psychologie en het recht. Prof. mr. Alex 
Brenninkmeijer heeft een voorwoord bij het boek geschreven. Uit zijn inleiding citeren 
we de volgende passage om u een indruk van het boek en het seminar te geven: 

Weten we genoeg over onterechte discriminatie en wat ertegen te doen? Hoe ligt de 
maatschappelijke stemming rond het onderwerp en hoe gaan professionals in onze 
samenleving om met diversiteit en discriminatie? Zijn we voldoende alert om onterechte 
discriminatie tegen te gaan en durven we daarbij helder stelling te nemen en de consequenties 
van die keuze te aanvaarden? Zijn we voldoende bereid om te twijfelen aan de zuiverheid van 
onze intenties en van dat wat er in onze samenleving gebeurt? Voor al deze vragen bieden de 
bijdragen in deze bundel onmisbaar materiaal voor verdere reflectie. 

Het seminar en het boek betreffen een actueel en belangrijk onderwerp en de 
bijdragen bieden een breed, multidisciplinair perspectief. Tijdens de bijeenkomst 
zullen verschillende auteurs van het boek een toelichting op hun bijdrage geven. 

Bijgevoegd treft u het programma. Graag ontvangen wij uw aanmelding ten name 
van Kim Geilman onder vermelding van Seminar D&D: k.geilman@jur.ru.nl. 
(Omdat het aantal plaatsen beperkt is, zal de volgorde van aanmelding worden 
aangehouden bij overaanmelding.) 

Wij hopen u op het seminar te mogen verwelkomen. 

Met vriendelijke groet van de organisatie,  

 

Marija Davidović, Ashley Terlouw en Odile Verhaar  
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Programma aanbieding boek Diversiteit en discriminatie 
 
Tijd:   woensdag 11 februari 2015; 13-17.00 uur 
Plaats:  Het College voor de Rechten van de Mens, Kleine singel 1-3 Utrecht. 

(U kunt vlakbij parkeren. Met het Openbaar vervoer zijn we te bereiken 
via stadsbus 5 en streekbus 55, halte Kleine singel.) 

Contact:  Kim Geilman: k.geilman@jur.ru.nl  
Voorzitter:  prof. mr. Ashley Terlouw 
 

 
12.30   Inloop, koffie en thee 
 
13.00   Welkom door het College 
 
13.05   Toelichting  programma en achtergrond boek prof. mr. Ashley Terlouw  
 
13.15   Eerste ronde presentaties (3x 10 minuten, met referent en discussie):  

De kracht van taal 
 
  13.15   dr. Hans Siebers 
  13.30   dr. Marleen van der Haar en prof. dr. Dvora Yanow 
  13.45   prof. dr. Helen de Hoop 

14.00 referent: prof. dr. Jan Willem Duyvendak (hoogleraar 
sociologie aan de UvA) 

  14.15   discussie 
 
14.30   PAUZE 
 
15.00   Aanbieding boek door mr. Marija Davidović aan mr. Laurien Koster 

(voorzitter van het College) 
  
15.30   Tweede ronde presentaties:  

Wat is normaal – in onderzoek en bij (overheids)ingrijpen? 
 
  15.30   prof. dr. Frank Bovenkerk 
  15.45   prof. dr. Toine Lagro Jansen 

16.00  prof. mr. Rikki Holtmaat en/of prof. mr. Peter Rodrigues 
(onder voorbehoud) 

16.15  referent: mr. Piet van Geel (voormalig ondervoorzitter van 
het College) 

 
16.30   FORUM/DEBAT (Tussen referenten en de zaal) 
 
17. 00  Slotwoord voorzitter 
 
17.10   Borrel 
 
18.00   Einde 
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