
Conferentie 
Diversiteit en Inclusie in 
het onderwijs
Donderdag 24 november 2022, 10:00 - 14:00 uur
Fortunastadion, Milaanstraat 120, 6135 LH Sittard

Uitnodiging

www.ppdlimburg.nl



Inclusief onderwijs betekent dat alle leerlingen samen leren in de-
zelfde schoolomgeving. Zowel leerlingen met of zonder handicap, 
maar ook anderstalige nieuwkomers of leerlingen uit gezinnen die 
het wat moeilijker hebben.

“Diversity is being asked to the party,
Inclusion is being asked to dance.”

- Vernã Myers - 

Diversiteit eindigt niet met het aannemen van verschillende typen jongeren of 
docenten op school, er komt pas verandering als je ook inclusief bent. Dat je luistert 
naar iemand, en dat iemand écht mag meedoen. Diversiteit gaat niet alleen over 
zwart of wit, maar ook over seksuele voorkeur of verstandelijke- en/of lichamelijke 
uitdagingen. Diversiteit gaat juist om inclusief zijn, zorgen dat iedereen er bij hoort. 
Scholen hebben een maatschappelijke rol om écht samen in gesprek te gaan met 
jongeren over problemen die spelen in de maatschappij. Dus ook over diversiteit en 
inclusiviteit. Maar hoe bereik je dat? Wat is hier voor nodig?

Daarover gaan we op donderdag 24 november van 10:00 uur tot 14:00 uur 
in het Fortuna Stadion in Sittard graag met u in gesprek.

Programma:

09:30 uur  Inloop
10:00 uur   Opening met welkomstwoord door Bouchaib Saadane, voorzitter PPD
10:10 uur   Inleiding Mehmet Day
11:00 uur   Inleiding Helma de Keijzer
11:45 uur   Korte pauze
12:00 uur   Intermezzo
12:30 uur   Panelgesprek: Helma de Keijzer, Mehmet Day en Yvon Prince 
    gaan samen met u in gesprek over dit thema
13:15 uur   Afsluiting met lunch

Aanmelden via info@ppdlimburg.nl 
onder vermelding van PPD symposium Onderwijs

We hopen u op 24 november te zien in Sittard. Stuur deze uitnodiging gerust door 
naar mensen uit uw netwerk voor wie dit onderwerp interessant is.

Sprekers:

Mehmet Day

Mehmet Day is onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Hij houdt 
zich als pedagoog bezig met onderzoek naar jeugd, opvoeding en 
onderwijs. In het bijzonder focust hij zich op vraagstukken met 
betrekking tot meervoudige identiteitsontwikkeling onder jongeren. 
Op dat onderwerp doet hij tevens zijn promotieonderzoek aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam. Mehmet heeft in zijn onderzoek  oog voor de 
belevingswereld van jongeren en weet duidelijk aan te sluiten bij hun gevoelens, 
houding en bindingen. De inzichten uit zijn werk gebruikt hij in samenwerking met 
praktijkpartners om tools en producten te ontwikkelen die onderwijs- en jongeren-
professionals kunnen ondersteunen in de begeleiding van jongeren voor een positieve 
ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft Mehmet veel onderzoek gedaan op het
thema van kansenongelijkheid in het onderwijs, onder meer in opdracht van de
Gelijke Kansen Alliantie van het  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Helma de Keijzer

Helma de Keijzer werkt als onderzoeker bij het lectoraat Integratief 
Opleiden & Boundary Crossing van Fontys Lerarenopleiding Sittard. 
Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar morele leerprocessen van 
leraren (Moral learning of teachers: disclosing, exploring and develo-

ping frames of reference). Bewustwording van morele aspecten van het onderwijs en 
aanverwante maatschappelijke issues door dialogische leerprocessen met - en voor 
onderwijsprofessionals, vormen de kernbegrippen van haar activiteiten. Zij was ook 
betrokken bij het onderzoek ‘Afstemmen op Diversiteit’ en ‘Diversiteitssensitief en Inclu-
sief Opleiden’ binnen de opleiding Master Educational Needs van Fontys Hogescholen.  

Yvon Prince

Yvon Prince heeft 42 jaar allerlei rollen en functies in het onderwijs 
vervuld. In zijn tijd bij de Haagse Hogeschool (de eerste gekleurde ho-
geschool) is hij actief geweest op het terrein van diversiteit. Zijn laatste 
rol was als voorzitter van het College van Bestuur van Kindante. Na zijn 

pensioen in 2016, heeft hij een aantal jaren vanuit zijn eigen bedrijf gewerkt als bege-
leider van mensen en teams op o.a. het gebied van strategievorming en persoonlijke 
ontwikkeling. Momenteel werkt Yvon als vrijwilliger bij de Stichting Maastricht Vitale 
Stad, waar inclusiviteit een van de leidende thema’s is. 


