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De uitdaging van Superdiversiteit
Voor docenten, educatieve werkers en beleidsmakers
Fort van de Democratie Utrecht
woensdag 7 februari 2018 - 13.00 – 16.30 uur
Superdiversiteit
Dat is de term die wetenschappers geven aan de actuele ontwikkeling in de stedelijke gebieden. De
oude onderscheiding ‘multiculturele samenleving’ met een meerderheid en minderheidsgroepen
werkt niet meer. Er zijn alleen maar minderheden. Ook de autochtone bevolking in de steden zal om
demografische redenen een minderheid zijn/worden. Begrippen als integratie, migrant en
inburgeren in de dominante cultuur, sluiten niet meer aan bij de werkelijkheid. Dat vraagt om
ingrijpende veranderingen zoals meertaligheid, meervoudige identiteit en transnationaliteit.
Sommige mensen willen geen superdiversiteit, maar het is geen keuze. Het is een feit. De
maatschappelijke opgave zal zijn, de weg van de polarisatie vermijden en hoop en kracht mobiliseren
om te kunnen werken aan een vreedzame samenleving.

Doelstelling
Na deelname aan de studiemiddag over radicalisering kunnen de deelnemers:
- het begrip superdiversiteit omschrijven
- de eigen positie in het werkveld onderwijs, educatie en beleid bepalen
- ervaringen van andere deelnemers betrekken op de eigen werkzaamheden
- een antwoord geven op de uitdagingen van superdiversiteit

Programma
13.00
13.30
13.40
14.25
14.50

15.20
15.30
16.00
16.20
16.30

Inloop met koffie en thee
Welkom en toelichting op programma
Interactieve presentatie door Jan Durk Tuinier ‘De uitdaging van Superdiversiteit’
Pauze en ruimte voor ‘elevator pitches’
Keuzeprogramma 1e ronde
* Bezoek interactieve tentoonstelling Fort van de Democratie
* Oefenen werkvormen rondom thema identiteit
* Perspectieven in polarisatieprocessen
Pauze en programmawissel
Keuzeprogramma 2e ronde
Delen van good practices bij superdiversiteit
Evaluatie
Afsluiting met een hapje en drankje
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Kosten en opgave
De kosten voor de middag bedragen € 20,- vooraf te voldoen na ontvangst van een factuur.
Op verzoek wordt een certificaat van deelname uitgeschreven.
Opgave is noodzakelijk: info@fortvandedemocratie.nl

Locatie en routebeschrijving
Fort van de Democratie – Lunet 1
Koningsweg 290
3585 LD Utrecht
De routebeschrijving vindt u op: www.fortvandedemocratie.nl

Tijdens de bijeenkomst gebruiken we naast onze ervaringen met jongeren in vo, mbo en het jeugden jongerenwerk de volgende bronnen:

Het Fort van de Democratie wordt financieel mede mogelijk gemaakt door:

Met middelen uit
de BankGiroloterij

