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Verklarende woordenlijst voor dit document

Minderheidsgroep (1):

Een deel van een bevolking dat in bepaalde opzichten van anderen verschilt en

dikwijls gediscrimineerd wordt op basis van deze verschillen, bijvoorbeeld

etnische minderheden of de LHBTQ+ gemeenschap.  In dit document wordt met

minderheidsgroep nooit een groepering die geweld, haat of discriminatie uitdraagt

bedoeld.

Inclusief (2):

Alles en iedereen omvattend, niemand uitsluitend: een inclusieve samenleving

waarin iedereen wordt gerespecteerd.

Dekolonisatie (3):
Dekolonisatie streeft ernaar om onderwijs wat voornamelijk is gebaseerd op
literatuur en het perspectief van de witte man te evalueren en herstructureren.
Dekolonisatie van het medische curriculum betekent reflecteren over hoe etniciteit
wordt geïntegreerd in het curriculum, zoals de afwezigheid van dermatologische
beelden in een zwarte huid.

Voor meer informatie, zie ook de Dekolonisatie Toolkit van de Central Diversity
Office (CDO) van de Universiteit van Amsterdam.
Link volgt zodra deze beschikbaar is.

Intersectionaliteit (4):
Het begrip intersectionality werd geïntroduceerd in 1989 door de Amerikaanse
jurist, burgerrechtenactivist, filosoof en hoogleraar Kimberlé Crenshaw.
Intersectionaliteit is het fenomeen dat "maatschappelijke ongelijkheid zich
voordoet langs verschillende assen, die elkaar snijden"; de notie dat individuen in
een samenleving discriminatie en onderdrukking ondervinden op grond van een
veelvoud van factoren, zoals geslacht, gender, etniciteit of sociaaleconomische
status.
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Het Commitment

1. Zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (3)
stelt, is het de plicht van de Studentenraad om op de universiteit te waken
tegen discriminatie op welke grond dan ook. Om dit te kunnen doen moet
de Studentenraad zich bewust zijn van diversiteit binnen de
studentenpopulatie. Diversiteit bestaat uit veel onderdelen, zoals; gender,
seksualiteit, culturele achtergrond, sociaal-economische status, religie,
handicap of chronische ziekte en andere karakteristieken die men’s positie
in de samenleving bepalen. Door het herkennen van de perspectieven
voortkomend uit verschillende onderdelen van diversiteit wil de
Studentenraad zich inzetten voor de erkenning en bescherming van
studenten die onderdeel zijn van een minderheidsgroep.

2. De Studentenraad vindt dat zij als medezeggenschapsorgaan en
vertegenwoordiger van studenten op de Faculteit der Geneeskunde moet
streven naar een inclusieve representatie van studenten. De Studentenraad
zal ernaar streven om de perspectieven en meningen van studenten uit
minderheidsgroepen te vertegenwoordigen en hoorbaar te maken binnen
de Faculteit der Geneeskunde.

3. De Studentenraad streeft ernaar om op de hoogte te zijn van thema’s
aangaande diversiteit. De Studentenraad zal zich, indien nodig, inzetten om
deze kennis te vergaren en om vooroordelen af te leren.

4. De Studentenraad wil zich inzetten voor het creëren en bevorderen van een
veilige plek waar haar leden worden ondersteund bij het uitvoeren van hun
functie. Binnen de Studentenraad is een veilige omgeving van belang voor
het voeren van discussies.
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Introductie

Naar aanleiding van de ‘Diversity Commitment’ van de Centrale Studentenraad (4),
heeft de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde (FSR FdG) een
eigen commitment opgesteld. Hierin neemt de Studentenraad haar
verantwoordelijkheid in het gesprek over diversiteit en het waken voor de
belangen van studenten binnen minderheidsgroepen.

De commitment is een aanvulling op de reguliere taken en werkafspraken van de
Studentenraad. De Studentenraad vertegenwoordigt elke student. Met het
commitment wil de Studentenraad aandacht geven aan studenten uit
minderheidsgroepen die minder vertegenwoordigd zijn. Het commitment is
daarom vanuit dat perspectief geschreven

Het doel
Als medezeggenschapsorgaan van de Faculteit der Geneeskunde is het van belang
dat de Studentenraad haar verantwoordelijkheid neemt in het gesprek over
diversiteit. Door het opstellen van het commitment houdt de Studentenraad
zichzelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van diversiteit bij het nemen van
beslissingen binnen de faculteit. Ook studenten en andere belanghebbende binnen
de faculteit kunnen hiermee de Studentenraad verantwoordelijk houden om te
handelen naar de punten zoals opgesteld in het commitment.

Het commitment is niet bindend en kan niet juridisch vervolgd worden. Met het
commitment laat de Studentenraad zien dat zij streeft naar het waarborgen van
diversiteit binnen de Faculteit der Geneeskunde.
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Toelichting Commitment

Punt 1: Diversiteit en gelijkheid op de faculteit
Aangezien de functie van de diversity officer in het leven is geroepen ten behoeve
van het promoten van diversiteit, dekolonisatie van het curriculum en gelijkheid,
zal de Studentenraad nauw contact onderhouden met de diversity officer van de
Faculteit der Geneeskunde. Hiervoor is regelmatig contact met de diversity officer
een belangrijk handvat.

Punt 2: Studentenvertegenwoordiging
De Studentenraad zorgt ervoor dat de studentenraadsverkiezingen worden
gepromoot onder alle studenten van de Faculteit der Geneeskunde. Hiermee wil de
Studentenraad de kans geven aan alle studenten om kennis te nemen van de
verkiezingen, zich verkiesbaar te stellen en te stemmen tijdens de verkiezingen.

Punt 3: Leren en afleren
De Studentenraad wil zich inzetten om kennis te vergaren over de discussie
rondom diversiteit, en om te reflecteren op haar eventuele vooroordelen. De
Studentenraad streeft ernaar een bewuste raad te zijn, die weloverwogen
beslissingen neemt namens alle studenten.

Inwerkperiode
De inwerkperiode, waarin nieuwe raadsleden aan hun raadsjaar beginnen, is een
zeer cruciale tijd waarin belangrijke kennis wordt geïntroduceerd en geformuleerd
als het fundament van een raadsjaar. Het is daarom van belang dat diversiteit
wordt ingebracht en overgedragen gedurende deze tijd, om de basis te leggen voor
bewustwording over diversiteit voor de nieuwe raadsleden. Het onderwerp
diversiteit zal worden opgenomen in het inwerkdocument en zal worden
overgedragen door de huidige taskforceleden aan haar opvolgers.

Punt 4: Veiligheid binnen de raad
Binnen de Studentenraad is er een vertrouwenspersoon. Deze wordt aan het begin
van een raadsjaar binnen de Studentenraad aangewezen. De taken van de
vertrouwenspersoon staan vastgelegd in de werkafspraken van de Studentenraad.
Hieraan zal worden toegevoegd dat de vertrouwenspersoon ook waakt voor een
veilige omgeving voor discussies over kwesties rondom diversiteit.

Werkafspraken

Ter ondersteuning van het commitment heeft de Studentenraad onderlinge
werkafspraken gemaakt over diversiteit. Deze beschrijven de afspraken die de
raadsleden met elkaar hebben en zichzelf en elkaar aan moeten houden:
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● De Studentenraad is een veilige plek voor raadsleden om gevoelige
discussies te voeren en zorgen te uiten indien nodig.

● De Studentenraad moedigt elkaar aan om meer te lezen over diversiteit,
zoals de onderwerpen intersectionaliteit en dekolonisatie, om meer
kritisch te kunnen zijn over bepaalde dossiers.

● De Studentenraad steunt studenten uit minderheidsgroepen op de Faculteit
der Geneeskunde en neemt hun stem mee in de besluitvorming. De
Studentenraad draagt deze steun uit door het publiceren van dit
commitment en een actieve taskforce diversiteit.

Toekomstperspectieven

Dit document moet niet worden gezien als een definitief document. Opvolgende
raden moeten kritisch zijn over het gebruik en invulling van het document. Het
moet de Studentenraad structuur en ondersteuning geven binnen het onderwerp
diversiteit. Ook geeft het steun aan minderheidsgroepen die anders niet binnen de
Faculteit der Geneeskunde worden gehoord.

Dit document zal jaarlijks worden geëvalueerd, en waar nodig, herzien. Ook zal de
Studentenraad aan het einde van een raadsjaar haar acties omtrent diversiteit
evalueren en advies geven aan komende raden voor implementatie in het volgende
raadsjaar.

Contact

Taskforce diversiteit 2021-2022:
Dita Bolluyt d.c.bolluyt@amsterdamumc.nl
Tosca Manrique Hehl t.c.manriquehehl@amsterdamumc.nl
Dafne Umans d.umans@amsterdamumc.nl
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