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Zoom handleiding

Mocht je een technische vraag hebben, dan kun je deze 
stellen in de chatfunctie

We nodigen je van harte uit om inhoudelijke vragen te 
stellen.

Dit kan via de Q&A functie.
Je kunt een vraag van iemand anders die jij ook 

interessant vindt een duimpje geven, dan komt deze 
hoger in de lijst te staan.

Let op! We reageren niet op ‘Raise Hand’. 



Welkom bij ons webinar discriminatie en inclusie: wat kun jij er zelf mee

Even voorstellen: Monique Rook, directeur NIP

• Trots op dit webinar: Psychologische theorie gekoppeld 

aan praktische adviezen rondom discriminatie en inclusie

Bijdragen aan een inclusieve(re) samenleving
• Bruikbare inzichten uit de psychologie delen

• Aandacht voor dit onderwerp via congressen en 

workshops

• Stimuleren van onderzoek naar dit onderwerp (scriptie 

prijs)

Wie zijn wij?

• Wij ondersteunen psychologen en bewaken de kwaliteit 

van ons vak

• Met 13.000 leden al meer dan 80 jaar de grootste 
beroepsvereniging van psychologen in Nederland

• Actief op alle werkvelden: van gezondheidszorg (breed) tot 

Arbeid & Organisatie en van Kinder- en Jeugd psychologie 

tot Sociaal-Economische psychologie



Hokjesdenken raakt ons 
allemaal

Onur Şahin





Categoriseren is natuurlijk

• Snel keuzes maken om gevaar te herkennen
• Slang vs. stok

• Wij categoriseren ook mensen: 

ingroup vs. outgroup
• Op basis van uiterlijke kenmerken, banden met 

vrienden/familie, voorkeuren

• Deze categorisatie vormt hoe wij (groepen) 

mensen zien



Mensen uit de ingroup kennen 
we, maar outgroup?

• Stereotypen

• Verwachtingen over iemand uit een groep

• Persoonlijkheid

• Gedrag

• Geloof

• Voorkeur

• Vaardigheid

• Etc…

• Vooroordelen: Meer affectief, een gevoel over 

een groep



Waar komen stereotypen 
vandaan?

• Dat we kunnen categoriseren is aangeboren, 

maar de inhoud komt door:

• Opvoeding

• Ouders, docenten, kinderen, media

• Denkfouten

• Denkbeeldige correlatie

• Fundamentele attributiefout
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Wat kunnen we hiertegen 
doen?

Contact!



Contact

• Stereotypen à omdat we weinig 

informatie hebben

• Weinig contact tussen groepen, dus 

weinig kans om te informeren

• Outgroup lijkt homogener dan ingroup



Contact



Contact

• Met meer contact kom je erachter dat 

de outgroup ook divers is

• Dus: aannames zullen waarschijnlijk 

niet kloppen.

• Voorwaarden:

• Gelijke status

• Gezamenlijk doel

• Samenwerking door partijen

• Steun van autoriteiten



Tips

• Diversiteit/heterogeniteit op verschillende 

niveaus faciliteren
• Wijken, scholen, werk

• (Positief) contact tussen de mensen 

faciliteren
• Buurtfeestjes en andere evenementen

• Neem zelf initiatief!
• Films/boeken door de outgroup, evenementen, 

praatje met buren 



Hoe kan je de ontwikkeling van discriminatie bij 
jongeren tegengaan? En welke rol spelen het 

onderwijs en de opvoeding daarin?!

Drs. Marom Ayoubi
Onderwijspsycholoog en eigenaar Opvoeders van nu

Nederlands Instituut van Psychologen
Een beroepsvereniging van én voor psychologen



“Door je als leraar of ouder 
bewust te zijn van de invloed 
van je woordkeuze, kan je al 

een verschil maken.”



Drs. Marom Ayoubi

o PABO (onderwijzeres)

o Onderwijspsychologie

o Palet, adviseurs diversiteit

o Mediatie trainingen (1995) 
(Feuerstein) Sardes / Stibco

o OPVOEDERS VAN NU



Programma:

� Wat is uitsluiting?

� Welke boodschap geven we kinderen?

� Wat zijn de gevolgen? 

� Wat kan je doen?



Voorbeeld:



Wat is uitsluiting?

Niet mee 

mogen doen 

in de 

samenleving.

Juffrouw: 

“Zij spelen 

niet met mij!”

“Wij spelen 

niet met hem!”



� Aansluiting missen

� Afzonderen 

� Uitbannen

� Beletten

� Boycotten

� Diskwalificeren

� Exclusie

� Het niet laten deelnemen

� Schrappen

� Seclusie

� Uitstoten

� Uitzonderen

� Uitwerpen 

Synoniemen van uitsluiten:
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Bij onderscheid tussen wij en zij!

� Armoede (financiële oorzaken)

� Eenoudergezin

� Fysieke kenmerken: doof / blind / 
beperkingen

� Homoseksualiteit

� Criminaliteit

� Pesten

� Racisme / discriminatie

� Extremisme

Wanneer vindt uitsluiting plaats?



Welke boodschappen wordt er 

aan het kind gegeven?

�Hoort niet bij …

�Deugd niet …

�We willen jou niet ...

�Je mag er niet zijn …

�Je hebt geen geld …

�Je bent een crimineel …

�Je bent een extremist …



Prof. Pnina Klein:

Het begint in de 
hersenen:

Alles wat we in de 
interactie doen met 

kinderen, 
beïnvloedt hun 

hersenen.



Neuronen:



Wanneer onthoud je het beste?



Welke gevolgen heeft uitsluiting 

op het kind?

� Beperkte ontwikkeling

� Negatieve verbindingen in de 
hersenen

� Geen binding (verbondenheid)

� Geen (zelf)vertrouwen

� Negatief zelfbeeld

� Geen veiligheid

� Stress en angst

� Agressie

� Alcohol, drugs, extremisme



Het positiviteit’s ABC van Pnina Klein:

Ø Aandacht (inclusief en positief)

Ø Betrokkenheid

Ø Communicatie (wederkerigheid / warme 

en/of liefdevolle interactie / feedback)

Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit

Wat helpt een kind / jongere 

om te leren? 



Terugkoppeling (feedback)!

De kwaliteit van de 
bemiddeling (brug) tussen 

kind en omgeving.

�Hoe kan ik een kind leren 
omgaan met de wereld om 
zich heen?

�Wat moet ik doen om het 
kind te helpen leren?

�Het kind steeds vragen 
(stimuleren) om te denken.

Mediator





Bedankt voor uw aandacht.

Drs. Marom Ayoubi

Opvoeders van nu

www.opvoedersvannu.nl

http://www.opvoedersvannu.nl/


Hoe kan je als organisatie in het werving & 
selectietraject inzetten op meer inclusie? 

Prof. Dr. Marise Born
Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands Instituut van Psychologen
Een beroepsvereniging van én voor psychologen



Overzicht

Oplossingen?

Screening

Selectiegesprek

Psychologisch onderzoek

Nieuwe technologie



De Correspondentietest

Vergelijkbaar CV, 

verschillende etnische 

achtergrond

Meta-onderzoek van 43 studies 

tussen 1990 en 2015 (Zschirnt & 

Ruedin, 2016):

• Minderheidskandidaten 50% 

minder kans op gesprek te 

komen

• Geen verschil in kans tussen 1e

en 2e generatie 

minderheidskandidaten

Screening



Het CV

Daadwerkelijk hetzelfde 

CV?

Beoordeling van cv’s van 

200 studenten door 40 

recruiters: geschikt voor 
een baan?

• Check op vooroordelen van 
recruiter

• Baangeschiktheid studenten met 

migratieachtergrond lager: minder

praktijkstages

leidinggevende ervaring

extracurriculaire activiteiten
(Hiemstra, Derous, Serlie, & Born, 2013)

Screening



Het CV

Voorspelt het CV 

toekomstig werkgedrag? 

Zwak verband

Tierie (2014): 

Gestructureerde 
beoordeling CV -> 

voorspellende kracht 

gaat omhoog

Screening



Structurering?

Het ongestructureerde

selectiegesprek: 

vaak partijdig

Structurering?

• Partijdigheid verdwijnt

• Ook structurering van de 
antwoord-evaluatie nodig

• Evalueer sollicitant na elke 

vraag, niet pas na het geprek

(Levashina, Hartwell, Morgeson, & 

Campion, 2014)

Selectiegesprek



De Selecteurs

Bewust van stereotypen (Dugu

Thomas-Hunt, 2015)

Moral licencing (Lennartz, 2020)

-Diversiteitsstatement

-Eerder gekozen kandidaat

Trainen/selecteren

-Interculturele 

competenties/ervaring

-Leerdoelgerichtheid

-Social dominance orientation

(laag)

-Diversiteitsmindset

Selectiegesprek



Het Psychologisch

onderzoek

IQ-test meest 

voorspellend maar ook 

meest partijdig

• Meet een zo gevarieerd 

mogelijk reeks kennis, 
vaardigheden, capaciteiten, 

en eigenschappen (Oostrom & 

Born, 2013; Ployhart & Holtz, 2008).

Assessment



TNO-rapport arbeidsmarkt-discriminatie

DELPHI-STUDIE STAND DER WETENSCHAP

Interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te 

verminderen en de diversiteit te vergroten 
(TNO, 2020)

Contact TNO: Sophie.emmert@tno.nl



Oplossingen?

Sociale Media

Van Iddekinge et al. (2016): 

Uitkijken met Facebook!

• Scoreverschillen o.g.v. etniciteit

• Geen voorspellende waarde

Roulin & Levashina (2019): LinkedIn

- Kleine scoreverschillen o.g.v. 
etniciteit

- Heeft voorspellende waarde

Is nieuwe technologie beloftevol?



Structureer

- Twee vliegen in een klap

- Vooral aandacht geven aan 

eerste fase van screening 

van CV/ brief

Meet brede waaier

– kennis, vaardigheden, 
capaciteiten, eigenschappen

Vermijd Facebook 

– LinkedIn voorspellend en 

minder partijdig

Conclusie



Racism as institutional leads to
microaggressions: 

Engaging in difficult conversations

Byron G. Adams, PhD
Universiteit van Tilburg, 

Universiteit Gent, 
University of Johannesburg





Strangers

Managers / 
Teachers

Colleagues/ 
Peers

Friends

Family 
Members

Partner

Person of Color (POC)



Microaggressions are…

Verbal, behavioral and environmental cues which 
give People of Color (POC) the idea that they do not 

belong

Multisource - (Un)conscious  - Small -
Cumulative

Pierce et al., 1977; Minikel-Lacocque 2013



Types of Microaggressions

• Microassaults – Justifying a racist joke with “I was 
only joking”

• Microinsults – “You are so pretty for a Black girl”

• Microinvalidations – Responding to a POC with 
“You made this racist” or “I do not see color”

Sue et al., 2007; Minikel-Lacocque, 2013



Microaggression consequences

• Feelings of isolation and invalidation

• Hypervigilance and anxiety

• Racial battle fatigue

• Normalizes racism – reinforce the system which 
marginalizes POC



Tips for POC/ALLIES of POC

Verbalize your experience 

Ask (difficult/uncomfortable) 

questions

Clarify intent from impact



Tips for White People 

Pause and process

Intent is not important

Educate yourself

Apologize



Thank you

bgadams22@gmail.com

mailto:bgadams22@gmail.com


Dit webinar terugkijken?

Dat kan vanaf morgen via:
www.psynip.nl/webinars

Hier zijn ook eerder gehouden webinars terug te vinden!

http://www.psynip.nl/webinars

