
Gender en Sexuality 
Masterclasses Series 2019 

In het kader van de capaciteitsopbouw van het door NWO gefinanciërd project 
Gendered and sexual citizenship in Curaçao and Bonaire en Studium Generale 
Cultuurstudies, zal de Algemene Faculteit (University of Curaçao) een serie 
masterclasses houden over 'Gender en Seksualiteit' in het Caribisch gebied. 
In deze masterclasses zal men dieper ingaan op thema’s die te maken hebben met 
gender en seksualiteit. Een bijzonder kenmerk van deze masterclasses is de focus op 
het Caribisch gebied. Deze masterclasses hebben twee doelen:  

1. Een beter begrip krijgen van de concepten gender en seksualiteit.
2. Leren hoe deze concepten te relateren aan vraagstukken op persoonlijk en

maatschappelijk gebied, die vanuit een intersectioneel perspectief worden
bestudeerd en onderzocht.

Thema's die onder andere aan bod komen, zijn: Intersectionality, Introduction to 
Gender and Sexuality, Gender and Sexuality in the Caribbean context, Methodologies 
in the research of Gender and Sexuality in the Caribbean context, Gender and 
Sexuality in literature, Gender and Development studies; Gender politics. 

De masterclasses zullen worden gegeven door de volgende internationale en lokale 
gastdocenten: 

Dinsdag 19 en woensdag 20 februari
Prof. dr. Gloria Wekker, Professor Emerita, University of Utrecht

Dinsdag 12 en woensdag 13 maart
Prof. dr. Kamala Kempadoo, York University, Canada

Dinsdag 19 maart
Dr. Stella Pieters Kwiers

Dinsdag 9 april en woensdag 10 april  
Dr. Sruti Bala, University of Amsterdam

Maandag 15 April en dinsdag 16 April
Prof. dr. Patricia Mohammed, University of the West Indies

Tijd: 18.00-20.00
Plaats: University of Curaçao
Lokaal: K2

U kunt zich aanmelden via e-mail: g.schmidt@uoc.cw 

Voor verdere informatie: r.allen@uoc.cw 

Voor meer informatie over het NWO-project, zie de volgende link: (https://
www.dutch-caribbean-citizenship.info/)

Wij verzoeken u vriendelijk om deze aankondiging aan alle geïnteresseerde 
medewerkers en aan relevante contacten op Bonaire door te sturen. 

Met hartelijke groeten, 

Dr. Sruti Bala, University of Amsterdam 

Dr. Rose Mary Allen, University of Curaçao

Registration: via email to g.schmidt@uoc.cw.  

Tijd: 18.00-20.00 │ Plaats: University of Curaçao, lokaal: K2 



Het is mogelijk om op Bonaire aan de masterclasses deel te nemen via 
een live stream. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich aanmelden via e-mail: g.schmidt@uoc.cw

Voor verdere informatie: r.allen@uoc.cw 

Voor meer informatie over het NWO-project, zie de volgende link: 
www.dutch-caribbean-citizenship.info
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