
Human Resources (HR) 
• Projectleider voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (Wet afspraakbanen / labour law)
• Zero tolerance verklaring 

Diversity Office
• Beleid 
AMD / Gezondheid, veiligheid en duurzaamheid
• Welzijn personeel, geestelijke gezondheid 
• Veilige werkomgeving
• Commissie taal en cultuur 
SER
• Beleidsplan: studeren met een functiebeperking
• Taskforce studenen welzijn
• Gedragscode voor studentenverenigingen en 

-organisaties (bv. alcoholgebruik en -preventie
• Beleid (strategisch beleid UG, Taal en cultuur-

beleid, strategisch beleid IDI,  
strategisch beleid faculteiten) 

Integriteit
WDI memorandum 
Taal en Cultuur database

Faculty of Science and Engineering
• Intercult. opleidingen voor TA’s, docenten, enz.
• Wetenschappelijke academische vaardigheden 

Faculteit Medische Wetenschappen
•  Intercultureel competente U online modules

Teaching Academy Groningen (TAG)
• Community of Practices bijv. over blended 

learning en inclusief onderwijs, seminars voor 
docenten en andere medewerkers.

EQUIPPING 
• Faciliteert het proces van het bevorderen van 

een divers en inclusief curriculum, dmv. een 
reeks workshops met behulp van materialen  
uit het EQUiiP project.

RUG-breed: 
• Teaching Academy Groningen (TAG) 

Community of Practice over Diversiteit & Inclusie, 
Blended Learning, evenementen, intervisie.

• EQUIPPING 
• YAG streeft naar een gastvrije en inclusieve 

werkomgeving aan de UG.
• Zelfgeorganiseerde groepen in verschillende 

faculteiten 

Facultair: 
• Young Arts Network (YARN) 

Decolonisatie 
• i-BSS (inclusie bij faculteit GMW)
 
Internationaal: 
• ENLIGHT

Talencentrum
• Voor het verbeteren 

van taalvaardigheden en 
intercultureel begrip, cursussen 
op maat en testdiensten. Ook 
vertalingen en schriftelijke 
ondersteuning worden verzorgd.

Dyslexiecentrum  
• Training voor PhD begeleiders 

‘werken met PhD studenten met 
dyslexie’

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
• IDI officer

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
• IDI officer

Faculteit Rechten
• Wellbeing, Inclusion & Diversity officer
 
Faculteit Medische Wetenschappen
• UMCG Committee for Language and 

Culture

Faculteit Gedrags- en Maatschappij-
wetenschappen
• IDI officer

Faculty of Science and Engineering
• IDI officer
• Beleidsplan en werkgroep studenten met 

een functiebeperking 

etc...

Veiligheid op de werkplek en mentale 
gezondheid
• Ombudspersoon 
• Vertrouwenspersoon
• AMD/Gezondheid, Veiligheid & 

Duurzaamheid 

Dyslexiecentrum  
• Ondersteuning en advies

Career Services
• Expertise beroepsoriëntatie 
• en functiebeperking  

(voor studenten)

Studentenwelzijn
• Studentenwelzijn Portal

Adviescommissie voor studenten met  
een functiebeperking (ACF)
• (On)gevraagd advies over functiebeperkings- 

vraagstukken
• Projectgroep Toegankelijkheid (fysieke & 

digitale toegankelijkheid) 

Studieadviseurs
• Onderwijs- en examenvoorzieningen,  

functiebeperkingen,  
vertrouwenspersoon voor studenten

Student Service Centrum (SSC) 
• Expertise over studeren met een functie-

beperking en andere specifieke behoeften.
 

Werken aan
Diversiteit & Inclusie

aan de Rijksuniversiteit Groningen

Voor updates / aanvullingen neem contact op met: tag@rug.nl

Training

Sparren

Beleid

= for UG staff and students = for academic staff

Human Resources (HR)
• HR biedt werkgevers trainingen aan 

over sociale en persoonlijke veiligheid, 
en bewustwording van diversiteit en 
inclusie op de werkvloer. 

 
Winter / summer schools 
• Verschillende winter- en 

zomercursussen over gezondheid, 
onderwijs en inclusie & diversiteit

Educational Support & Innovation 
(ESI) 
• BKO/SKO voor onderwijzend 

personeel. Modules over specifieke  
onderwerpen voor  
docenten, bijv.  
inclusief onderwijs  
en ‘active learning  
classroom’.

Ondersteuning

Diversiteit & Inclusie aan de Rijksuniversiteit Groningen - Wie, wat en waar? 

Dit overzicht is het resultaat van een reeks gezamenlijke workshops op initiatief van de Community of Practice (CoP) 
Diversiteit en Inclusie (TAG) en andere belanghebbenden binnen de RUG-gemeenschap.

https://www.rug.nl/about-ug/work-with-us/job-opportunities/participatiewet/
https://www.rug.nl/about-ug/work-with-us/job-opportunities/participatiewet/
https://www.rug.nl/about-ug/organization/rules-and-regulations/integrity/zero-tolerance-verklaring-over-ongewenst-gedrag
https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/diversiteit-en-inclusie-bij-de-rug/d-i-team
https://www.rug.nl/about-ug/organization/bureau-of-the-university/soo?lang=en
https://www.rug.nl/about-ug/organization/administrative-organization/advisory-committees/2018-eng-beleidsplan-studeren-met-een-functiebeperking-definitief.pdf
https://www.rug.nl/about-ug/organization/rules-and-regulations/integrity/
file:file:///X:/My%2520Downloads/A4-wellbeing-diversity-inclusion-2022-spreads.pdf
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/faciliteiten-voorzieningen/taal-communicatie/taal-en-ic-matrix/uitleg
https://www.rug.nl/about-ug/organization/service-departments/teaching-academy-groningen/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/faciliteiten-voorzieningen/onderwijsondersteuning/equipping?lang=en
http://equiip.eu/
https://www.rug.nl/about-ug/organization/service-departments/teaching-academy-groningen/communities-of-practice/new-main-cop-page
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/faciliteiten-voorzieningen/onderwijsondersteuning/equipping?lang=en
https://www.rug.nl/research/young-academy/
https://www.rug.nl/research/research-let/yarn/?lang=en
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/gmw/organisatie/facultaire-initiatieven/inclusie/
https://www.rug.nl/about-ug/organization/quality-assurance/in-practice/enlight/
https://www.rug.nl/research/groninger-expertisecentrum-taal-en-communicatiestoornissen/dyslexie-groningen/dyslexie
https://www.rug.nl/umcg/organization/culturallanguage/
https://www.rug.nl/umcg/organization/culturallanguage/
https://www.rug.nl/about-ug/organization/bureau-of-the-university/amd?lang=en
https://www.rug.nl/careerservices/?lang=en
https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/studenten-welzijn/
https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/studenten-welzijn/
https://www.rug.nl/about-ug/organization/administrative-organization/advisory-committees/acf
https://www.rug.nl/about-ug/organization/administrative-organization/advisory-committees/acf
https://www.rug.nl/education/contact/study-advisors/
https://www.rug.nl/education/student-service-centre/
https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/diversiteit-en-inclusie-voor-jou/
https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/diversiteit-en-inclusie-voor-jou/
https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/diversiteit-en-inclusie-voor-jou/
https://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/winter_schools/?lang=en
https://www.rug.nl/society-business/centre-for-information-technology/education/teacher-development/
https://www.rug.nl/society-business/centre-for-information-technology/education/teacher-development/

