
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij, ECHO, kenniscentrum voor 

diversiteitsbeleid, organiseren de Students-

4-Students (S4S) campagne in opdracht van 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur & 

Wetenschap (OCW). We willen alle 

geïnteresseerden uitnodigen voor de kick-off 

bijeenkomst op 11 december 2017 in 

Utrecht.  

 

Achtergrond 

 

De minister van Onderwijs heeft de S4S 

campagne afgelopen zomer gelanceerd en 

heeft 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 

S4S initiatieven. Hiervan is bijna 400.000 

euro beschikbaar gesteld voor projecten voor 

studenten, door studenten. Hierbij staan 

zogenaamde ‘Giving Back activiteiten’ 

centraal, programma’s die door studenten 

zijn bedacht én worden uitgevoerd. 

 

Inspiratie  

Kijk bijvoorbeeld eens op de site van het 

Academic Advancement Program. Dit is een 

door studenten gerund programma van de 

University of California Los Angeles (UCLA). 

Hun visie is gebaseerd op toegankelijkheid door 

ondersteuning, binding en succes. Ze faciliteren: 

• Mentorprogramma’s: goede 

voorbereiding van studenten en 

scholieren op het hoger onderwijs, nog 

vóórdat ze zijn toegelaten. 

• Ondersteuning: beursprogramma’s, 

voorlichting, workshops, peer-learning 

activiteiten. 

 

 

Uitnodiging 

 

Denk jij dat er méér voor nodig is om studenten 

zich thuis te laten voelen op de instelling? Heb je 

een project in gedachten om dat te realiseren en 

zo medestudenten beter te ondersteunen? 

Oftewel, heb jij een idee dat de ‘sense of 

belonging’ voor élke student gaat versterken? 

 

ECHO nodigt alle studenten (en 

studentenorganisaties) van harte uit om, in het 

kader van de S4S campagne, een voorstel in te 

dienen voor een eigen initiatief dat bijdraagt aan 

inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen. Het 

doel van deze campagne is om studenten te 

ondersteunen en uit te dagen om eigen 

initiatieven voor en door studenten te 

ontwikkelen en uit te voeren. 

 

Tijdens de kick-off bijeenkomst zullen 

inspirerende binnenlandse en buitenlandse 

voorbeelden van S4S projecten worden 

besproken en workshops worden gegeven ter 

voorbereiding op het schrijven van de 

projectvoorstellen. Meld je aan voor de 

bijeenkomst via het aanmeldformulier. 

  

Datum: 11 december 2017 

Tijd: 09:30 uur – 16:30 uur 

Locatie: Zaalverhuur 7 

Adres: Boothstraat 7,  

3512 BT, Utrecht. 

  

De deadline voor het indienen van een 

projectvoorstel is 14 maart 2018 en dient - 

tegen die tijd - per mail te worden verzonden 

naar mailadres S4S@echo-net.nl. ECHO 

begeleidt jullie gedurende het gehele traject.  

 

Kijk op de website van ECHO voor meer 

informatie over de campagne. Je kunt ons ook 

volgen op facebook.   

 

We zien ernaar uit om jullie op 11 december in 

Utrecht te mogen ontvangen! 

 

http://echo-net.nl/
http://www.equityideas.eu/case/academic-advancement-program-aap-at-ucla/#Overall_Programme_design_and_the_methods_and_tools_used_to_reach_the_goals
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmp4uYdWIaETfAGbw2ih54k_CW5lWOSqyTkOQgp-F6hsHIRw/viewform?usp=sf_link
mailto:S4S@echo-net.nl
http://echo-net.nl/2017/10/16/students-4-students/
https://www.facebook.com/pg/echostudents4students/posts/?ref=page_internal

