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Uitnodiging 

15 februari 2022 (Webinar) 
 

Diversiteit, gelijkwaardigheid en sociale inclusie:  
kernwaarden en kernvragen 

 
 
 
 
 
Beste collega, 
 
Hartelijk dank voor je belangstelling en je reactie op de oproep van onze werkgroep 
Professionals Aan Zet (PAZ). 
 
Via deze mail willen we je graag kort informeren over wie we zijn, onze doelen en de 
eerste activiteit die we op 15 februari 2022 willen organiseren. 
 
Ontstaan van de werkgroep PAZ 
Aan de wieg van de werkgroep Professionals Aan Zet staat het internationaal netwerk 
DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training).  
 

For 20 years the DECET network has worked to promote principles of equity, social 
justice and Anti-bias Education (ABE) in working with young children, their families 
and communities. Anti-bias work is embedded in social justice principles, which 
include proactively engaging with equity and anti-discriminatory practices 
focusing on racism, sexism, ableism, LGBTQ-phobia, classism and other -isms. 

 
Naar aanleiding van de internationale online DECET-werkconferentie Equity and Social 
Justice Practice in Early Childhood Education & Care (11 oktober 2021) nam Ana del 
Barrio Training & Consulting (lid van DECET) het initiatief om een groep van professionals 
samen te stellen. We zijn deskundig op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en 
sociale inclusie. Wij komen uit verschillende contexten en disciplines: uit de 
kinderopvang, het onderwijs, advies en training, opleidingen, beleid en onderzoek.  
Hier is de werkgroep PAZ uit voortgekomen, met als doel: 
- onze expertise op dit gebied aanbieden aan professionals en organisaties in 

kinderopvang, onderwijs en opleidingen; en beleid te bevorderen. 
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Online bijeenkomst 
15 februari 2022 (11:00 – 12:30 uur) organiseren we het eerste Webinar om kennis en 
perspectieven te delen en met elkaar in gesprek te gaan. 
Programma: 
- Welkom en kennismaking 
- Presentatie en bespreking: 

Diversiteit, gelijkwaardigheid en sociale inclusie: kernwaarden en kernvragen 
- Uitwisseling van praktijkervaringen  
- Plannen en ambities 
 
Wil je meedoen aan deze bijeenkomst? Stuur dan een mail naar mail@anadelbarrio.nl. 
En noem daarin: je functie, de organisatie waar je werkt en je ervaring op het gebied van 
diversiteit en inclusie. 
 
Heb je vragen rondom diversiteit en sociale inclusie? We denken graag met je mee. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ana del Barrio Saiz,  
ook namens de werkgroep Professionals Aan Zet (PAZ) 
 
 
 

 

Werkgroep Professionals Aan Zet (PAZ): 
 
Ana del Barrio Saiz  Ana del Barrio Training & Consulting 
Mehrnaz Tajik   CED-groep en Hogeschool Utrecht/Spelagogiek  
Ileen Purperhart  Hestia Kinderopvang 
Anja Booi   Kinderopvang SKR 
Monique Wolff  Swasoom Kinderopvang 
Jamilah Blom   Basisschool Waldorf aan de Werf 
Maryse Broek   Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) 
Pauline Slot   Universiteit Utrecht/Pedagogiek 
Fadua el Bouazzaoui   Stichting Voorlichters Gezondheid  
Anke van Keulen  Bureau MUTANT 
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