SENSITIEF OUDERSCHAP

is universeel, maar niet uniform

Hoogleraar Judi Mesman ontving de Stevinpremie voor haar onderzoek naar inclusief
opvoeden en diversiteit. Deze hoge onderscheiding gaat naar wetenschappers die
met hun onderzoek bijdragen aan de maatschappij. In dit eerder in Nataal verschenen
interview stelt Mesman onze westerse kijk op goed ouderschap aan de kaak. Die
belemmert onze aansluiting bij gezinnen met een andere culturele achtergrond.
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