
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding  

Op 6 juli 2017 heeft de minister van 

Onderwijs Cultuur en Wetenschap de 

campagne Students-4-Students (S4S) 

gelanceerd. Met deze campagne geeft de 

minister invulling aan haar eerdere 

toezegging aan de Tweede Kamer om in het 

kader van gelijke kansen in het onderwijs 

‘Giving Back’ activiteiten in het hoger 

onderwijs te stimuleren.  

ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid 

geeft in opdracht van het ministerie van OCW 

uitvoering aan de campagne S4S. Door 

middel van diverse initiatieven aan 

verschillende hoger onderwijsinstellingen 

worden studenten in het hoger onderwijs als 

coach of rolmodel gekoppeld aan scholieren 

in het voorgezet onderwijs, mbo-studenten 

en eerstejaars studenten in het hoger 

onderwijs.  

Uitnodiging 

We willen alle bekostigde hoger 

onderwijsinstellingen in Nederland van 

harte uitnodigen een projectvoorstel in te 

dienen in kader van S4S. Hiermee  willen we 

u de kans bieden om een nieuw programma 

te verwezenlijken dat zal bijdragen aan 

gelijke kansen voor ál uw huidige en 

toekomstige studenten aan uw 

onderwijsinstelling. We hopen op 

inspirerende, vernieuwende en creatieve 

initiatieven die bijdragen aan inclusiever 

onderwijs in Nederland.  

 

In de vragenlijst treft u concrete vragen aan 

die dienen als leidraad en inspiratie voor 

het opstellen van de presentatie van uw 

projectvoorstel. Aanvragen kunnen vanuit 

een instelling brede aanpak dan wel vanuit 

een sectorale aanpak geïnitieerd worden 

 

Ter inspiratie kunt u op de website van het 

Europees project IDEAS ideeën opdoen 

omtrent het soort projecten dat financieel 

ondersteund kan worden. Hier treft u good 

practices aan van programma’s  in en buiten 

Nederland die overeenkomen met de 

inhoud en doelstellingen van de campagne 

S4S.   

 

“Voor jongeren die in hun 

thuisomgeving weinig rolmodellen 

hebben, is het van grote waarde als 

zij in of rond hun school in contact 

kunnen komen met voorbeeldfiguren. 

Scholieren in het voortgezet onderwijs 

of mbo-studenten die in hun directe 

omgeving geen mensen kennen die 

hoger onderwijs volgen of hebben 

gevolgd, ontberen soms de kennis of 

(ten onrechte) het zelfvertrouwen om 

de stap naar het hoger onderwijs te 

zetten.” – Jet Bussemaker 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/nieuws/2017/07/06/studenten-als-rolmodellen-voor-gelijke-kansen
http://echo-net.nl/
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Studenten aan een hoger onderwijsinstelling  

worden als mentor of coach gekoppeld aan 

scholieren in het voortgezet onderwijs of een 

mbo-instelling in hun stad of regio.  

Ouderejaars studenten fungeren als mentor 

of coach voor jongerejaars hoger onderwijs 

studenten. De kwaliteit van de koppeling en 

binding is groot als er sprake is van een 

persoonlijke connectie en jongeren elkaar als 

voorbeeld zien. 

 
Financiële ondersteuning 

 
Het Ministerie van OCW stelt financiële 

middelen beschikbaar voor de S4S 

initiatieven op basis van een aantal 

richtlijnen. Er wordt in totaal 4 miljoen euro 

beschikbaar gesteld. Van dit budget worden 

projecten geselecteerd voor in totaal 3,6 

miljoen euro.  Daarnaast stelt de minister 

400.000 euro beschikbaar voor door 

studenten geïnitieerde en uit te voeren 

programma’s.  

 

 

 

 

Rol student 
 

In de campagne S4S staat ‘support’ door 

studenten, voor studenten centraal. In de S4S 

programma’s dienen studenten een 

belangrijke rol te spelen in: 

 

 het verbeteren van kansen van scholieren 

in het voortgezet onderwijs of het mbo 

door middel van inspiratie, aspiratie en 

educatief zelfvertrouwen in relatie tot 

studeren; 

 het verbeteren van kansen bij de 

oriëntatie op studeren en het maken van 

een studiekeuze; 

 het verbeteren van de voorbereiding op 

instroom van aankomende eerstejaars 

studenten; 

 het optimaliseren van binding aan en 

behoud in het hoger onderwijs; 

 het verbeteren van studiesucces in het 

hoger onderwijs.  

 

Activiteiten die deel uitmaken van S4S dragen 

bij aan een stimulerende leeromgeving en een 

omgeving waar elke student zich thuis kan 

voelen. Het gaat hierbij om het creëren van  

een leeromgeving waar scholieren zich thuis 

voelen en waarbij sprake is van een gevoel 

van representatie en herkenning in de 

professionals en para-professionals met wie 

(aankomende) studenten te maken krijgen of 

hebben. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Selectie 

In totaal worden circa 12 projecten van 

maximaal 100.000 euro per jaar per project 

toegekend voor een periode van maximaal 3 

jaar. De projecten kunnen voor twee 

deadlines worden ingediend. De eerste 

deadline is 14 maart 2018. De deadline voor 

2019 zal nader bekend worden gemaakt. In 

theorie is het mogelijk dat al in 2018 alle 

beschikbare middelen worden toegekend 

aan projecten. In dat geval vervalt de tweede 

deadline voor het indienen van 

projectvoorstellen. Projecten die al een 

financiële bijdrage uit andere bronnen van 

de rijksoverheid (hebben) ontvangen, komen 

niet in aanmerking voor een financiële 

bijdrage uit de S4S middelen. 

Bij de selectie van de projectvoorstellen  

wordt in acht genomen dat er een goede 

spreiding is van projecten: 

 binnen en buiten de Randstad; 

 aan  hogescholen en universiteiten; 

 in relatie tot dimensies van diversiteit en 

inclusie; 

 gericht op verbetering van oriëntatie en 

voorbereiding op instroom in het hoger 

onderwijs; 

 gericht op kwantitatieve en kwalitatieve 

verbetering van binding en het 

studiesucces van studenten in het hoger 

onderwijs.  

 

Indien een ingediend projectvoorstel niet in 

aanmerking komt voor financiële 

ondersteuning, kan het nog steeds 

deelnemen aan de activiteiten en diensten 

die ECHO in het kader van de campagne S4S 

aanbiedt aan instellingen. 

Selectiecommissie  

De projectvoorstellen die worden ingediend 

worden beoordeeld door een door de 

minister van OCW benoemde 

selectiecommissie bestaande uit de volgende 

commissieleden: 

 

 

 

 Halleh Ghorashi (voorzitter   selectie-

commissie), hoogleraar diversiteit en 

integratie bij de afdeling Sociologie aan 

de VU en het hoofd van de afdeling 

Sociologie; 

 Muhammed Al Tamimi, student 

Geneeskunde aan de VU en ECHO 

Award winnaar WO 2016; 

 Machteld de Jong, lector Diversiteits-

vraagstukken in Organisaties bij 

Hogeschool Inholland; 

 Halil Karaaslan, docent loopbaan en 

burgerschap op het Lentiz LIFE college 

in Schiedam. Oprichter van Kennis 

Industrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de ingediende projectvoorstellen wordt 

een aantal instellingen gevraagd hun 

voorstel te presenteren voor de selectie 

commissie. Op basis van deze presentaties 

worden de uiteindelijke projecten 

geselecteerd die een financiële bijdrage 

ontvangen uit de S4S middelen. Tevens biedt 

ECHO begeleiding en ondersteuning aan  

voor de programma-coördinatoren van de 

geselecteerde programma’s gedurende de 

project-periode van maximaal drie jaar . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aanvraag indienen 

U kunt uw projectvoorstel voor de 

campagne S4S indienen bij ECHO via 

s4s@echo-net.nl.  

Voor meer informatie over de campagne S4S 

kunt terecht op de website www.students-4-

students.nl (de website wordt eind 

november gelanceerd). 

Voor vragen met betrekking tot de 

campagne S4S kunt u een e-mail sturen naar 

s4s@echo-net.nl.  

Campagne S4S: Leren, inspireren en 

innoveren 

 
Tot en met 2021 kunnen professionals en 

studenten van hoger onderwijsinstellingen 

die geïnteresseerd  zijn in S4S activiteiten 

kennismaken met bestaande en nieuwe 

initiatieven. Tevens kunnen 

geïnteresseerden deelnemen aan 

activiteiten die in dit kader worden 

georganiseerd door ECHO. 

 

ECHO biedt gedurende de periode 2017- 

2021 de volgende activiteiten aan:  

 

 Ontwikkeling en analyse van 

interactieve portfolio’s van bestaande 

en nieuwe activiteiten. Tevens 

ontsluiting van portfolio’s via een 

digitaal S4S Platform; 

 Het organiseren van periodieke 

landelijke en regionale bijeenkomsten 

gericht op kennisdeling, kennis 

overdracht, leren van successen en 

uitdagingen, community vorming en 

community versterking; 

 Verduurzaming en opschaling van 

bestaande programma’s binnen en 

tussen instellingen. Dit op basis van 

analyses van bestaande en nieuwe 

activiteiten; 

 Evaluatie en rapportage over de 

opbrengsten van S4S activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

ECHO organiseert  op  

11 december 2017 een 

landelijke bijeenkomst 

voor potentiële 

aanvragers. Hier kunnen 

geïnteresseerden vanuit 

de instellingen kennis 

maken met voorbeelden 

van S4S programma’s. 

Tevens zullen er  

praktische handvatten 

aangereikt worden ten 

behoeve van de 

voorbereiding van de 

projectvoorstellen. 

 

mailto:s4s@echo-net.nl
http://www.students-4-students.nl/
http://www.students-4-students.nl/
mailto:s4s@echo-net.nl


 Vragenlijst projectvoorstel 
 

Stuur uw aanvraag vóór 14 maart 2018 naar: 

 s4s@echo-net.nl 

  
 

 

 

 

 

 

 

De vragenlijst bestaat uit 21 vragen onderverdeeld in drie onderwerpen: doel, student en context. De 

beantwoording van de vragen geven een indicatie weer van de kennis, ervaring en inzicht in hoe het 

voorgestelde programma bijdraagt aan relevante vraagstukken voor uw studentenpopulatie. Er zijn 

als het ware geen goede of foute antwoorden. We zijn ook niet op zoek naar politiek wenselijke 

antwoorden. De vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van intentie, doelgerichtheid, inzet en 

impact op de korte en lange termijn. 

Aan hand van de vragen nodigen wij u uit om een beeld te geven van de inbedding van uw 

programma in de brede context van binding van studenten en in hoeverre er rekening wordt 

gehouden met de continuïteit en duurzaamheid van het programma. Daarnaast vragen wij u een 

duidelijk inzicht te geven in de mate van haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het door u ingediende 

programma, zowel inhoudelijk als financieel.  

De vragenlijst heeft onder andere als doel om per aanvraag een beeld te krijgen van de context van 

uw instelling, uw studentenpopulatie en uw ervaring met S4S programma’s. Tevens is het van belang 

om een inschatting te maken van hoe de voorgestelde activiteiten bij zullen dragen aan de intenties 

die ten grondslag liggen aan de inzet van het te ontwikkelen S4S programma. Wij vragen u om zo 

duidelijk en concreet mogelijk het project te beschrijven, aan te geven waarom u bepaalde keuzes 

maakt en hoe u de gestelde doelen wilt bereiken.  

Een samenvatting van het projectvoorstel in het Engels, een ondersteuningsverklaring van het 

College van Bestuur of faculteitsbestuur en een gespecificeerde begroting voor de gehele projectduur 

(per jaar) moet tevens deel uitmaken van de aanvraag.  De aanvraag mag maximaal … woorden 

bevatten.  

 

 

 

  

NAAM (HOOFD) 
AANVRAGER 

 

NAAM INSTELLING / 
FACULTEIT / OPLEIDING 

 

VESTIGING  

E-MAILADRES  

TELEFOONNUMMER  

EVT. NAAM/NAMEN 
MEDE-AANVRAGER(S) 

 



 

Doel 

 

1. Hoe draagt het te ontwikkelen programma bij aan verbetering van de oriëntatie en voorbereiding 

op instroom, binding, studiesucces en gelijke kansen van elke student aan uw instelling?  

 

2. Hoe draagt het te ontwikkelen programma bij aan verandering van de huidige situatie voor wat 

betreft oriëntatie en voorbereiding op de instroom, binding, studiesucces en gelijke kansen voor 

uw studentenpopulatie? 

 

3. Hoe draagt het te ontwikkelen programma bij aan verankering binnen een breder aanbod van 

programma’s en activiteiten gericht op oriëntatie en voorbereiding op de instroom, binding, 

studiesucces en gelijke kansen voor uw studentenpopulatie? 

 

4. Hoe draagt het te ontwikkelen programma bij aan vernieuwing van het beleid en programma’s 

gericht op oriëntatie en voorbereiding op instroom, binding, studiesucces en gelijke kansen voor 

uw studentenpopulatie? 

 

5. Hoe draagt het te ontwikkelen programma bij aan verbreding en opschaling van programma’s 

gericht op oriëntatie en voorbereiding op instroom, binding, studiesucces en gelijke kansen voor 

uw studentenpopulatie? 

 

6. Hoe kan het te ontwikkelen programma als voorbeeld dienen voor een andere instelling? 

 

7. Met welke partners wordt voor het te ontwikkelen programma samenwerking gezocht binnen de 

instelling en buiten de instelling en het hoger onderwijs?  

 

Toelichting 

 

De eventuele samenwerkingspartners dienen te worden opgenomen in de begroting.  

 

 

8. Hoe wordt het programma na afloop van het project en een eventuele financiële ondersteuning 

vanuit de campagne S4S gecontinueerd en verankerd in het instellings-,  faculteits-, of 

opleidingsbeleid?  

 

 

 



Student 

 

9. Hoeveel studenten wilt u bereiken met het programma?  

 

 

10. Welke rol hebben studenten in de  ontwikkeling en organisatie van het project? 

 

 

11. Hoe draagt het te ontwikkelen programma bij aan empowerment, studiemotivatie  en 

competentie ontwikkeling van studenten?  

 

12. Hoe draagt het te ontwikkelen programma bij aan community vorming onder studenten binnen 

uw instelling? 

 

13. Welke vergoeding krijgen studenten die betrokken worden bij de uitvoering van het programma?  

 

14. Hoe worden studenten die betrokken zijn bij de uitvoering van het programma optimaal 

voorbereid en begeleid? 

 

Context  

 

15. Wat is het aantal bachelor studenten en indien relevant het aantal master studenten aan uw 

instelling?  

 

 

16. Hoe divers is uw studentenpopulatie in de instelling en het domein, faculteit of opleiding? Welke 

verschillende groepen studenten kenmerken uw studentenpopulatie? Hoe relevant is de 

diversiteit van de studentenpopulatie voor uw aanvraag?  

 

Toelichting 

Te onderscheiden doelgroepen: vrouwelijke, mannelijke, niet-westerse, eerste generatie, 

functiebeperking, LHBT of andere nader aan te duiden groepen.  

 

17. Hoe verhoudt de diversiteit van de studenten populatie zich met de diversiteit van de populatie 

in de omgeving van uw instelling? Wat is de ratio voor vrouwelijke en mannelijke studenten, 

voor studenten met een niet-westerse achtergrond, studenten met een vluchtelingen 

achtergrond en andere nader aan te duiden doelgroepen ten opzichte van de totale 

studentenpopulatie aan uw instelling? 

  



 

18. Wat wordt concreet door uw instelling gedaan om het onderwijs inclusiever te maken? Wat zijn 

de vraagstukken die  spelen binnen uw instelling/faculteit/domein? 

 

Toelichting 

Inclusief hoger onderwijs gaat ervan uit dat elke student zich gerepresenteerd voelt en 

uitgedaagd wordt. Dit is mogelijk in een leeromgeving waarbij docenten van verschillende 

opleidingen binnen het primaire onderwijsproces proactief ruimte maken voor alternatieve 

perspectieven, posities en belevingen. Naarmate studenten zich thuis voelen binnen een 

instelling en de gekozen studie voldoende uitdaging biedt, zijn studenten in staat om te 

excelleren en het beste uit zichzelf te halen.  

 

19. Wat is het gemiddeld propedeuse rendement van uw instelling/faculteit/domein? Bijvoorbeeld 

het percentage aangeven voor de totale studenten populatie en de ratio voor elk van de in vraag 

4 onderscheiden groepen studenten in relatie tot de totale studenten populatie van uw 

instelling/faculteit/domein. Hoe relevant is dit percentage voor uw aanvraag? 

 

 

20. Wat is het studiesucces van uw instelling/faculteit/domein? Bijvoorbeeld het percentage 

aangeven voor de totale studenten populatie en de ratio voor elk van de in vraag 4 

onderscheiden groepen studenten in relatie tot de totale studenten populatie van uw 

instelling/faculteit/domein. Hoe relevant is dit percentage voor uw aanvraag? 

 

 

21. Wat is de ervaring van uw instelling met S4S programma’s zoals beschreven in de begeleidende 

brief? In het geval uw instelling ervaring heeft met S4S programma, kunt u beschrijven hoe het 

programma in uw aanvraag een verbetering en vernieuwing is ten opzichte van lopende 

programma’s en niet slechts een opschaling is van een bestaand initiatief?  


