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Draag je verantwoordelijkheid op het vlak van diversiteitsbeleid? Wil
je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Ambieer je een functie
waarin diversiteit centraal staat? Werk je met specifieke doelgroepen
en wil je jouw kennis hierover verbreden?

Kies dan voor de
postgraduaatopleiding
Diversiteitsmanagement
Visie en algemene situering
Diversiteit is een zeer actueel thema. Vaak echter blijkt deze fel
geprezen diversiteit een lege doos te zijn. Nochtans kan het bereiken
ervan een echte meerwaarde zijn voor een organisatie. De
postgraduaatopleiding Diversiteitsmanagement speelt in op de huidige
ontwikkelingen in de maatschappij en probeert antwoorden te geven
op de uitdagingen die deze met zich meebrengen.

De opleiding wil bijdragen tot een mens- en maatschappijbeeld dat
vertrekt vanuit de waardering van verschil en de meerwaarde ervan
inziet om zo beter aansluiting te vinden bij de steeds veranderende
samenleving.

De postgraduaatopleiding Diversiteitsmanagement is daarom niet
uitsluitend gericht op de studie van theoretische concepten maar ook
op de praktijk. Er wordt aandacht besteed aan het verwerven van
specifieke competenties die nodig zijn voor een actief diversiteitsbeleid
in verscheidene organisaties.

Profiel
De opleiding richt zich vooral op professionals uit het middenkader
van diverse organisaties. Mensen die een verantwoordelijkheid dragen
of wensen op te nemen rond diversiteitsbeleid of die werken met
specifieke doelgroepen (vrouwen/mannen, allochtonen, mensen met
een functiebeperking, …).
Deze opleiding is ook interessant voor mensen die hun kansen op de
arbeidsmarkt willen vergroten en die functies ambiëren waarin
diversiteit centraal staat.



Programma
De opleiding bestaat uit zes modules. Deze modules kunnen ook
afzonderlijk gevolgd worden (behalve het practicum). Uit de modules
“doelgroepen van diversiteit” en “sectoren” kiest men telkens twee
opleidingsonderdelen. In totaal omvat de postgraduaatopleiding 21
studiepunten.

In de verschillende modules komen zowel theorie als praktijkstudies,
oefeningen en eigen ervaringen aan bod.

• Diversiteit en gelijkheid: theoretische reflectie 3 ptn.
• Regelgeving en beleid 3 ptn.
• Doelgroepen van diversiteit: 4 ptn.

- Allochtonen en interculturaliteit 2 ptn.
- Gender 2 ptn.
- Leeftijdsdiversiteit 2 ptn.
- Mensen met een functiebeperking 2 ptn.

• Sectoren: 4 ptn.
- Arbeidsmarkt, bedrijven en
(overheids)organisaties 2 ptn.
- Media 2 ptn.
- Onderwijs 2 ptn.
- Welzijn en gezondheidszorg 2 ptn.

• Training inzake diversiteitsmanagement 3 ptn.
• Practicum 4 ptn.

Wie mag starten?
Houders van een bachelor- of masterdiploma of een evenwaardig
diploma kunnen zich inschrijven.

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding bedraagt  € 1800.
De prijs voor een module bedraagt  € 150 per studiepunt.



De postgraduaatopleiding Diversiteitsmanagement is een initiatief
van de K.U.Leuven in samenwerking met LUCIDE (Leuven
University Centre for Interdisciplinary Research on Difference and
Equality).

De opleiding steunt op een interfacultaire samenwerking.
De coördinatie wordt verzorgd door de Faculteit Sociale Weten-
schappen.

Praktisch
De lessen vinden doorgaans plaats op vrijdag in de lokalen van de
Faculteit Sociale Wetenschappen.

Meer weten over de postgraduaatopleiding Diversiteits-
management?
Faculteit Sociale Wetenschappen
Parkstraat 45 bus 3609
B-3000 Leuven

E-mail: io@soc.kuleuven.be
Tel: 016/32.32.70
http://soc.kuleuven.be/io/diversiteit/
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