
“getting comfortable 
with the uncomfortable”

JAARVERSLAG ‘19



Voor u ligt het jaarverslag van ECHO, 
Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, 2019. Het 
was een jaar waarin vooral vernieuwing 
centraal stond.

Vernieuwing van programma’s die we jaarlijks 
uitvoeren, zoals het Mentorprogramma en de 
Leergang Inclusive Excellence, om aan te 
blijven sluiten bij de maatschappelijke 
behoefte en veranderende wensen vanuit 
stakeholders. Welke vaardigheden dienen 
studenten en professionals tegenwoordig te 
ontwikkelen om voorbereid te zijn op de 
diverse samenleving?

Vernieuwing van taal in een veranderend 
maatschappelijk debat over diversiteit en 
inclusie. Hoe geven we betekenis aan het 
thema en welke kaders en concepten zijn 
hiervoor toereikend anno 2019?

Vernieuwing in aanbod van programma’s. In 
2019 zijn op verzoek van buitenlandse partners 
voor het eerst twee Summerschools 
uitgevoerd. Hoe kunnen we internationale 
uitwisseling en ontmoeting ook meer 
toegankelijk maken voor studenten uit onze 
doelgroep en vergelijkbare doelgroepen in het 
buitenland?

Maar vooral vernieuwing van aanpak in het 
proces van bewustwording en institutionele 
verandering. Hoe krijgen organisaties mensen 
mee die welwillend zijn naar het thema, maar 
niet weten hoe zij hun rol het beste kunnen 
invullen?

In dit jaarverslag zetten we uiteen welke 
programma’s en activiteiten we hebben 
uitgevoerd, wat de vernieuwingsslag is 
geweest en welke impact dit heeft 
bewerkstelligd.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Team ECHO

VOORWOORD
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Toen ECHO 25 jaar geleden werd opgericht, zag het werkveld van diversiteit 
en inclusie er anders uit. De doelgroep werd omschreven met de term 
“allochtoon”, de focus lag op het bestrijden van ondervertegenwoordiging 
en onderprestatie en het hoger onderwijs werd als partner gezien in het 
bewerkstelligen van opwaartse mobiliteit en sociale verandering. ECHO 
werd 10 jaar lang volledig gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW).

Tegenwoordig opereert ECHO als een zelfstandige organisatie maar nog 
steeds in nauwe samenwerking met OCW en inmiddels een groot netwerk 
van andere samenwerkingspartners uit binnen- en buitenland. De 
doelgroep is vandaag de dag ook niet meer eenduidig te omschrijven, de 
term “allochtoon” is zelfs officieel afgeschaft. Diversiteit gaat tegenwoordig 
gepaard met “inclusie” en naast het hoger onderwijs zien nu ook 
organisaties in de publieke en corporate sector het belang in van diversiteit 
& inclusie (D&I) beleid. De zorg om meer diversiteit in het hoger onderwijs 
en op de arbeidsmarkt begint echter ver voor de poort van het hoger 
onderwijs en vergt een meer holistische visie en strategie. We voeren 
derhalve ook activiteiten uit in andere sectoren van het onderwijs. 

Al deze ontwikkelingen hebben invloed gehad op de aanpak van ECHO. 
Hoewel de kern van ons werk onveranderd is gebleven, hebben we 
bewuster nagedacht over hoe we ons werk en de aanpak die we hanteren 
beter kunnen profileren en positioneren. Leidend hierin is geweest dat we 
altijd hebben gekozen voor een specifieke focus, een positieve benadering 
en we het ongemakkelijke gesprek niet uit de weg gaan. Vanuit deze 
insteek hebben we in 2019 de volgende profielomschrijving en aanpak 
geformuleerd. 

OVER ECHO
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ECHO is een non-profit organisatie, gericht op het bevorderen van 
Diversiteit & Inclusie (D&I) in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. Wij 
hebben een specifieke focus op culturele diversiteit, leggen hierbij de 
nadruk op kracht in plaats van deficiëntie en faciliteren het proces van 
“getting comfortable with the uncomfortable”.

Oorspronkelijk opgericht vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschap in 1994, fungeert ECHO tegenwoordig als een onafhankelijke 
“not for profit” sociale onderneming met 25 jaar ervaring en 
(inter)nationale netwerken in het veld van D&I.

We werken nauw samen met partners in de publieke sector (o.a. Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Rode 
Kruis, ), de corporate sector (o.a. Nederlandse Spoorwegen, KPMG, Loyens & 
Loeff, L’Oréal, Shell, Achmea, Alliander, Schiphol Group), hoger 
onderwijsinstellingen in heel Nederland (hogescholen en universiteiten) en 
netwerken van studenten in het hoger onderwijs.

ECHO heeft in 1996 een eerste internationale conferentie georganiseerd 
i.s.m. het European Access Network (EAN). Vanaf dat moment is ook de start 
gemaakt met het uitbreiden en onderhouden van een internationaal 
netwerk van collega’s vanuit universiteiten en ngo’s in verschillende delen 
van de wereld. Internationale samenwerking heeft als doel om te leren van 
succesvolle ervaringen, deze kennis te ‘vertalen’ naar de Nederlandse 
context en deze kennis en ervaring te delen en implementeren via jaarlijkse 
activiteiten. Internationale partners zijn onder meer Council for 
Opportunity in Education (COE), University of California Los Angeles (UCLA), 
Lumina Foundation, EAN, the Global Access to Postsecondary Education 
initiative (GAPS), Arbeiterkind DE. Daarnaast onderhouden we ook een 
netwerk van onderzoekers die toonaangevend werk verrichten en het werk 
van ECHO hebben beïnvloed. 

In 2012 is in samenwerking met de Vrije Universiteit de ‘ECHO leerstoel’ 
geïnitieerd. Maurice Crul is hoogleraar Onderwijs en Diversiteit en is 
leerstoelhouder. Het initiëren en sponsoren van de leerstoel op een 
duurzame structurele manier maakt gerichte samenwerking mogelijk voor 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek in relatie tot D&I in het onderwijs.

PROFIEL
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AANPAK

AANPAK

AANPAK
AANPAK

NETWERK

Ook in het uiteenzetten van onze aanpak hebben we bewust gekeken naar de behoeften 
van onze stakeholders en hoe we daarbij kunnen aansluiten. Naar aanleiding hiervan 
hebben we de volgende pijlers vastgesteld:

CONCEPTEN & FRAMEWORKS 
Getting comfortable with the uncomfortable

Wij bieden een vocabulaire om ongemakkelijke onderwerpen 
bespreekbaar te maken op een constructieve manier.

BELEID & PRAKTIJK
Kleurenblind vs Kleurenbewust

Wij bieden analyse en advies verbonden aan kleurenblind en 
kleurenbewust beleid en praktijk.

NETWERK & COMMUNITY
Uitwisseling van ervaringen

We staan in verbinding met een breed netwerk van professionals en 
organisaties die gecommitteerd zijn aan diversiteit en inclusie en 
faciliteren uitwisseling van ervaringen, kennis en good practice.

- Onze visie is vernieuwend, verbindend en verrijkend.

- Onze aanpak is persoonlijk en gericht op institutionele verandering.

- Ons netwerk is breed: nationaal en internationaal bestaande uit 

publieke en private partners, individuen en organisaties, 

studenten en professionals.

TEAM STATEMENT
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- Wij zijn eenheid in diversiteit.

- Wij doen alles om het onmogelijke mogelijk te maken.

- Wij onderscheiden ons door onze expertise, aanpak en netwerken  vanuit  

diversiteit óver diversiteit.

- Onze visie is vernieuwend, verbindend en verrijkend.

- Onze aanpak is persoonlijk en gericht op institutionele verandering.

- Ons netwerk is breed: nationaal en internationaal bestaande uit 

publieke en private partners, individuen en organisaties, 

studenten en professionals.

- Over 10 jaar plukken we als samenleving 

de vruchten van de zaadjes die we nu 

planten.

TEAM STATEMENT
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HET ECHO TEAM

Mary Tupan-Wenno
Directeur

Specifieke vraagstukken zijn gebaat bij een doelgerichte 
en specifieke aanpak. In het werk bij ECHO draag ik  bij  
aan een conceptuele en praktische vertaalslag voor 
verandering en vernieuwing van inhoud, processen en 
organisaties in de samenleving.

EXPERTISE

Beleid & strategie, concept- en programma ontwikkeling, 
internationale samenwerking, analyse en evaluatie, relatie-
beheer en management. 

Pravini Baboeram
Senior programmamanager

EXPERTISE

Mentoring, curriculumontwikkeling, corporate industry, van 
strategie naar praktijk.

De samenleving is divers maar niet altijd inclusief. 
Daarmee is D&I in mijn optiek geen optie, maar een 

noodzaak 

Josefien van Marlen
Programmamanager

Halil Karaaslan
Programmamanager
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Josefien van Marlen
Programmamanager

Imane Chentouf
Programmamanager

Halil Karaaslan
Programmamanager

Simone Zala Aumaj
Programmamedewerker

Ik vind het werk 
wat ik bij ECHO doe 

belangrijk, omdat 
ik besef dat we 

positieve 
verandering 

teweeg kunnen 
brengen in het 

gedrag en 
handelen van 

mensen.

ECHO slaat een 
brug tussen 
verschillende secto-
ren waardoor een 
dialoog tot stand 
gebracht wordt met 
betrekking tot 
diversiteit en inclu-
sie die uniek is. In 
het werk laat het 
me zien hoe 
belangrijk het is om 
in hechte verbin-
ding te staan met 
de doelgroep die we 
dienen.

In mijn werk 
probeer ik mensen 

strategisch te 
begeleiden om hun 
eigen rol te ontdek-

ken en daarmee 
impact te kunnen 

creëren binnen hun 
eigen omgeving.

Voor mij is het werk 
bij ECHO belangrijk 
om studerende 
jongeren te mogen 
faciliteren in de 
overgang naar de 
arbeidsmarkt.

EXPERTISE 
Onderwijs, diversiteit, inclusie, burgerschap, 

islam, pedagogische didactiek

EXPERTISE 
Hoger onderwijs, diversiteit, inclusie, migratie, 
gender en seksualiteit

EXPERTISE 
Publieke sector hoger onderwijs, beleid, 

strategie, intersectionaliteit

EXPERTISE 
Mentoring, communicatie, werving, 
arbeidsmarkt
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HET ECHO BESTUUR

In de periode 2017 – 2018 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. 
De leden van het ECHO Bestuur tot 2018 waren:

 Mohamed Rabbae, voorzitter, oud politicus (t/m dec 2017)

 Bart Straatman, waarnemend voorzitter, destijds Lid van het 
 College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.   
 Bestuurslid namens de Vereniging Samenwerkende Nederlandse  
 Universiteiten (VSNU) (t/m dec 2018)

 Els van Doorn, penningmeester, Bestuursvoorzitter Eduvier 
 Onderwijsgroep 

 Halleh Ghorashi, algemeen bestuurslid, Professor Diversiteit en   
 Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

 Rinus Penninx, algemeen bestuurslid vanaf de oprichting van   
 ECHO, emeritus Professor aan de Universiteit van Amsterdam   
 (UVA) (t/m juli 2017)

 Susana Menendez, algemeen bestuurslid, destijds Vice Voorzitter  
 van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. 
 Bestuurslid namens de Vereniging van Hogescholen. (VH) (t/m dec  
             2018)

In 2019 telde het bestuur van ECHO 5 leden. De leden van het ECHO 
Bestuur vanaf 2018: 

 Halleh Ghorashi, waarnemend voorzitter, Hoogleraar Diversiteit en 
 Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

 Els van Doorn, penningmeester, Bestuursvoorzitter Eduvier 
 Onderwijsgroep

 Hester Bijl, algemeen bestuurslid, Vice Rector Universiteit Leiden.  
 Bestuurslid namens de Vereniging Samenwerkende Nederlandse 
 Universiteiten. (VSNU)

 Huug de Deugd, algemeen bestuurslid, Lid College van Bestuur   
 van Hogeschool Inholland. Bestuurslid namens de Vereniging van 
 Hogescholen (VH)

 Nitesh Bharosa, algemeen bestuurslid, Head of Research and 
 Development Smart Data Company, ECHO Ambassadeur.
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WERKGEVERS & ARBEIDSMARKT
In 2019 werden de volgende programma’s uitgevoerd gericht op 
ondersteuning bij een succesvolle overgang van studenten uit het hoger 
onderwijs naar de arbeidsmarkt:

Bewustwording van de rol die elk individu kan spelen in een organisatie die 
daadwerkelijk inclusief is. Dat is de reden waarom KPMG meedoet aan het 
ECHO mentorprogramma. Het uitwisselen van ervaringen draagt voor zowel de 
studenten en starters als ook voor onze collega’s bij aan het verbreden van hun 
perspectief op hun persoon, werk en de maatschappij. Op deze manier draagt 
ECHO bij aan een belangrijke stap voorwaarts richting een inclusieve 
werkomgeving bij KPMG.

- Ashnie Bisalsingh, Head of Corporate Responsibility

Doel programma

Het doel van het mentorprogramma is tweeledig:

 Studenten met een niet-westerse achtergrond ondersteunen in   
 hun oriëntatie op de arbeidsmarkt door hen te koppelen aan een 
 professional van Gemeente Amsterdam, Alliander, Google, KPMG,  
 NS, Ministerie van OCW, Vereniging van Hogescholen, Schiphol   
 Group en Shell.

 Professionals van de deelnemende organisaties in contact brengen  
 met studenten met een niet-westerse achtergrond en op die wijze  
 inzicht in de belevingswereld bieden van ondervertegenwoordigde  
 jongeren. In dit proces vergroten zij ook hun coachingservaring en  
 oefenen in de benodigde competenties voor de multiculturele 
 samenleving.

Vernieuwingsslag

Naar aanleiding van de behoefte die werd gedeeld door de deelnemende 
organisaties om meer begeleiding te bieden aan de mentoren op het 
gebied van coaching, hebben we in de editie van 2018-2019 meer 
aandacht besteed aan coachingsvaardigheden. Hiervoor hebben we een 
expert ingeschakeld op het gebied van coaching. Bij zowel de kickoff als 
de intervisiesessie heeft deze expert de mentoren ondersteund in het 
herkennen van de hulpvraag bij mentees en tools aangeboden om die 
hulpvraag te kunnen begeleiden.

ECHO Mentorprogramma

Nov 2018 - Jun 2019 Feb 2019 - Jun 2019 Feb 2019 - Jun 2019

ECHO 
mentorprogramma

L’Oréal
Mentorprogramma

Den Haag
Mentorprogramma

34342424150150
deelnemers deelnemers deelnemers
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Doel programma

Het doel van het mentorprogramma is tweeledig:

 Studenten met een niet-westerse achtergrond ondersteunen in  
 hun oriëntatie op de arbeidsmarkt door hen te koppelen aan een 
 professional van L’Oréal.
 
 Professionals van L’Oréal in contact brengen met studenten met  
 een niet-westerse achtergrond en op die wijze inzicht in de  
 belevingswereld bieden van ondervertegenwoordigde jongeren.  
 In dit proces vergroten zij ook hun coachingservaring en oefenen  
 in de benodigde competenties voor de multiculturele 
 samenleving.

Vernieuwingsslag

Naast extra begeleiding aan de mentoren op het gebied van coaching, 
zoals bij het reguliere mentorprogramma is geboden, hebben we bij 
het L’Oréal mentorprogramma een extra vernieuwingsslag gemaakt. 
De beoogde impact van die vernieuwingsslag was om mentoren van 
L’Oréal bewuster te laten nadenken hoe zij de inzichten en 
vaardigheden vergaard tijdens het mentorprogramma kunnen 
toepassen in hun dagelijkse werk. Daarom stond de slotbijeenkomst 
van het L’Oréal mentorprogramma 2019 volledig in het teken van 
pitches van zowel mentoren als mentees, waarin zij met de rest van de 
deelnemers deelden wat hun leeropbrengsten waren en hoe ze die 
willen vertalen naar vervolgstappen.

L’ORÉAL MENTORPROGRAMMA

Doel programma

Het doel van het mentorprogramma is tweeledig:

 Studenten met een niet-westerse achtergrond ondersteunen in  
 hun oriëntatie op de arbeidsmarkt door hen te koppelen aan een 
 professional van de Gemeente Den Haag.
 
 Professionals van de Gemeente Den Haag in contact brengen  
 met studenten met een niet-westerse achtergrond en op die  
 wijze inzicht in de belevingswereld bieden van 
 ondervertegenwoordigde jongeren. In dit proces vergroten zij  
 ook hun coachingservaring en oefenen in de benodigde 
 competenties voor de multiculturele samenleving.

In 2019 werd dit programma voor het eerst uitgevoerd. 

GEMEENTE DEN HAAG MENTORPROGRAMMA 
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HOGER ONDERWIJS
In 2019 werden de volgende programma’s uitgevoerd gericht op 
versterking van diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs:

9 Mei 2019 - 17 Mei 2019 13 Mrt 2019 - 12 Jun 2019 26 sept 2019

De UCLA-studiereis is voor mij van doorslaggevend belang geweest in het bepa-
len hoe de Nederlandse Filmacademie met het onderwerp inclusie/culturele 
diversiteit zou kunnen doorontwikkelen. Het geboden programma zat vol met 
interessante en relevante sprekers en voorbeelden, die het onderwerp vanuit 
diverse perspectieven belichten. Belangrijk daarbij is te vermelden dat ook het 
eigen perspectief van de individuele deelnemers- dat zich in belangrijke mate 
openbaart als een 'blinde vlek' - met compassie en vakmanschap aan bod kwam. 
En dat juist daar en daardoor - in elk geval voor mij - de grootste praktische 
leermomenten zich aandienden.

Doel programma

Het doel van de UCLA Studiereis is om de theorie van “inclusive 
excellence” te beleven in de praktijk en kennis te maken met succesvolle 
programma’s die vanuit deze visie worden uitgevoerd. Deelnemers 
maken kennis met programma’s gericht op doorstroom naar UCLA in 
samenwerking met een groot netwerk van community colleges en high 
schools die het toeleverend onderwijs verzorgen, maar bovenal studenten 
optimaal voorbereiden voor een succesvolle overgang naar en behoud 
tijdens het eerste jaar aan UCLA. Gedurende het programma ondersteunt 
ECHO de deelnemers in het vertalen van Amerikaanse ervaringen naar 
de Nederlandse context.

Vernieuwingsslag

Dit jaar heeft ECHO meer ruimte in het programma gecreëerd om de 
deelnemers onderling te laten reflecteren en uitwisselen. De ervaringen 
en successen van de Amerikaanse collega’s maken vaak indruk, maar 
roepen ook veel vragen op in relatie tot de vertaalslag naar Nederland. 
Ook hebben deelnemers de behoefte om in het Nederlands het gesprek 
met elkaar te voeren over de inzichten en leermomenten die worden 
ervaren. Op verschillende momenten in het programma wordt ruimte 
geboden voor onderlinge uitwisseling en reflectie. 

UCLA STUDIEREIS

- Bart Römer, directeur Nederlandse Filmacademie

UCLA Studiereis Leergang  Inclusive 
Excellence

ECHO
Award 2019

30030010101212
deelnemers deelnemers deelnemers

13



Doel programma

Het doel van de Leergang Inclusive Excellence is om 
onderwijsprofessionals te equiperen op het gebied van diversiteit en 
inclusie in het hoger onderwijs. ECHO begeleidt in die 
professionalisering en biedt kaders, onderzoek, praktijkervaring en 
intervisie. Gedurende dit traject werken deelnemers aan een plan van 
aanpak die ze in hun eigen context kunnen implementeren.

Vernieuwingsslag

Waar de leergang voorheen vooral gebaseerd was op presentaties van 
gastsprekers en het gesprek tussen de deelnemers onderling, heeft 
ECHO in 2019 de leergang veel meer ingericht op basis van ‘train-de-
trainer’ activiteiten. Waar ECHO voorheen de rol als facilitator op zich 
nam, kregen de deelnemers in dit vernieuwde traject de kans om de rol 
van facilitator op zich te nemen. Hiermee konden de deelnemers direct 
de theorie van diversiteit en inclusie toepassen in de praktijk. ECHO 
begeleidt in deze nieuwe aanpak vooral in de intervisie.

LEERGANG INCLUSIVE EXCELLENCE

Doel programma

Op donderdag 26 september 2019 hebben vier studenten met een niet-
westerse achtergrond de ECHO Awards 2019 uitgereikt gekregen van 
Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De studenten onderscheiden zich 
vanwege hun bovenmatige studieprestaties, actieve maatschappelijke 
betrokkenheid en bruggenbouwers kwaliteiten. De ECHO Award is een 
jaarlijkse landelijke stimuleringsprijs voor excellent talent met een niet-
westerse achtergrond in het hoger onderwijs en draagt bij aan de 
dialoog over het versterken van diversiteit en inclusie in het onderwijs en 
op de arbeidsmarkt.

Het uitreiken van de ECHO Award werd mogelijk gemaakt door 
hogescholen en universiteiten die hun niet-westerse talenten vanuit 
verschillende faculteiten voordragen. De winnaars worden beloond met 
een volledig verzorgde Summercourse aan UCLA in Los Angeles.

Tijdens de ceremonie, die gehost is door Loyens & Loeff, zijn vier 
studenten onderscheiden in de categorieën ECHO Award hbo, ECHO 
Award wo, Bèta Techniek Award en de Law & Tax Award.

 Winnaar ECHO Award hbo:  Gabriela Acosta Camacho van de 
 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

 Winnares ECHO Award wo: Simone Zalla Aumaj van de 
 Universiteit Utrecht
 
 
 Winnaar Bèta Techniek Award: Musa Idris van Maastricht 
 University
 
 
 Winnaar Loyens & Loeff Law & Tax Award: Raz Ahmad van de 
 Universiteit van Amsterdam

ECHO AWARD
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Onder de vlag van de ECHO Foundation zijn de prijzen mogelijk gemaakt 
door de Partners van de ECHO Foundation: Loyens & Loeff, de Nederlandse 
Spoorwegen (NS), KPMG en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. De ECHO Award is een initiatief waarmee, door een aantal 
stakeholders vanuit de publieke en private sector, het belang van 
investeren in en erkennen van excellent talent vanuit de brede samenleving 
wordt onderkend.

Vernieuwingsslag

Dit jaar heeft ECHO de jurering van de finalisten opnieuw vorm gegeven. 
Waar voorheen een korte presentatie van 5 minuten werd gehouden voor 
de jury, waarna een vragenronde van 5 minuten volgde door de jury, werd 
nu ingestoken op een gesprek met de kandidaat. De reden om te kiezen 
voor een gesprek is tweeledig:

 
 Het stelt kandidaten die minder vaardig zijn in presentaties in staat  
 om hun authentieke zelf te laten zien.

 Het stelt de jury in staat om vanaf het eerste contact met de 
 kandidaat het gesprek te voeren over de punten die zij interessant  
 vinden.

Het doel van deze aanpak is recht doen aan de kracht, authenticiteit en het 
verhaal van iedere kandidaat.
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SAMENWERKING 
MINISTERIE VAN OCW
In 2019 werden de volgende programma’s uitgevoerd gericht op het 
creëren van kansen voor een inclusiever hoger onderwijs op specifiek 
verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2018 - 2021 2018 - 2021 2019 - 2021

Toen wij begonnen met STAR hadden we een bepaalde visie voor ogen: we wilden 
een ruimte creëren binnen de Universiteit Leiden waarin iedereen zich veilig en 
welkom kon voelen. S4S heeft ons de middelen gegeven om deze visie waar te 
maken, maar nog belangrijker: via de trainingen van ECHOhebben we methodes 
toegereikt gekregen waarmee we deze visie scherper konden stellen om nog 
beter de leiding te kunnen nemen over ons project.

- Ali !ahin, studentprojectleider Students-4-Students 

S4S Projecten
o.l.v. instellingen

S4S Projecten
o.l.v. studenten

S4S Projecten
o.l.v. instellingen

77111199
deelnemers deelnemers deelnemers

27 nov 2019 NVT

Seminar Kansen voor
een Inclusiever HO

Teaching & Learning
Center

NVTNVT150150
deelnemers deelnemers
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STUDENTS-4-STUDENTS
In 2017 is de Campagne Students-4-Students (S4S) gestart met als doel 
om hogescholen en universiteiten te inspireren en te ondersteunen bij 
het ontwikkelen, implementeren en dissemineren van vernieuwende 
programma’s die bijdragen aan het inclusiever maken van het hoger 
onderwijs waar alle studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en 
excelleren. 

In de campagne S4S staat ‘support’ door studenten, voor studenten 
centraal. Studenten zijn gesprekspartners voor instellingen, rolmodel 
voor medestudenten en worden als para-professionals betrokken bij het 
vormgeven en implementeren van inclusiever onderwijs. De betrokken 
studenten zijn ambassadeurs voor de S4S programma’s, ontwikkelen 
nieuwe competenties en brengen andere perspectieven mee om 
vraagstukken te verbeteren. 

De community van S4S projectleiders van onderwijsinstellingen en 
studenten is een belangrijk doel en middel voor het succes van dit 
programma. Er vindt kennisdeling, -ontwikkeling en communityvorming 
plaats. Projectleiders leren van elkaars successen en uitdagingen. ECHO 
heeft in de campagne een coördinerende, adviserende en 
ondersteunende rol en biedt verschillende activiteiten aan om 
onderwijsinstellingen en studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen 
en implementeren van projecten die innovatief, inspirerend en 
vernieuwend zijn. Voor meer informatie treft u hierbij de link naar de 
website aan https://students-4-students.nl/.

Vernieuwingsslag

De S4S campagne is in meerdere opzichten vernieuwend. Enerzijds is het 
nieuw betrekken van studenten bij de ontwikkeling en implementatie 
van beleid en praktijk gericht op het optimaliseren van de toegankelijk-
heid van en inclusie in het hoger onderwijs. Internationaal gezien zijn 
hier meerdere voorbeelden van. Voor S4S waren programma’s aan UCLA 
in de VS een belangrijke bron van inspiratie. Nog vernieuwender vanuit 
overheidsbeleid is de mogelijkheid voor bestaande netwerken en 
organisaties van studenten om ook financiële middelen hiervoor aan te 
vragen. 
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ACTIVITEITEN

 2019 stond in het teken van de selectie en toekenning van de tweede  
 tranche van voorstellen die instellingen in de eerste helft van 2019  
 konden indienen. In 2018 zijn twintig S4S projecten gestart: 9 
 instellingprojecten en 11 studentenprojecten. In 2019 heeft een 
 onafhankelijke selectiecommissie o.l.v. Halleh Ghorashi wederom 7  
 projecten van instellingen geselecteerd. 

 Op 13 juni 2019 heeft minister Ingrid van Engelshoven bekend   
 gemaakt welke 7 instellingen een financiële bijdrage hebben 
 ontvangen. De bekendmaking vond plaats tijdens de S4S 
 jaarconferentie. Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van   
 kennisdeling, ontwikkeling en community-vorming. Projectleiders  
 presenteerden aan elkaar en konden kennismaken met 
 internationale ervaringen.

 Elke maand wordt voor projectleiders intervisie bijeenkomsten 
 georganiseerd, aparte bijeenkomsten voor projectleiders van 
 instellingen en aparte bijeenkomsten voor projectleiders van student  
 projecten. Om de drie maanden is een gezamenlijke bijeenkomst.  
 Thema’s die in 2019 op de agenda stonden zijn draagvlak 
 ontwikkeling, communicatie en zichtbaarheid van de projecten   
 onder meer via social media en evaluatie gericht op impact van   
 programma’s met behulp van ‘logic models’.

 In 2019 heeft een onafhankelijke selectiecommissie o.l.v. Halleh 
 Ghorashi weder om 7 projecten van instellingen geselecteerd die  
 met financiële bijdrage van het Ministerie van OCW zijn gestart.

In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs 
en Utrecht University vond op 27 november 2019 de vierde editie plaats van 
het ECHO Seminar dat in het teken stondvan Kansen voor een Inclusiever 
Hoger Onderwijs. Aan de hand van diverse panelgesprekken, interactieve 
presentaties en internationale kennisdeling werd meer inzicht verschaft in 
het bereiken van een inclusief onderwijsklimaat, met specifieke aandacht 
voor ‘evidence based practices’. Hoe zorg je als onderwijsinstelling voor een 
inclusieve werk- en leeromgeving? Hoe dicht je de aanhoudende kloof 
tussen het succes van studenten met en zonder migratieachtergrond? 

Naarmate de belangstelling voor diversiteit en inclusie in het hoger 
onderwijs toeneemt, neemt ook de behoefte aan structurele en specifieke 
data toe. Tijdens het seminar werd hier dan ook uitgebreid aandacht aan 
besteed met zowel kwantitatieve als kwalitatieve initiatieven die bijdragen 
aan meer kennis over diversiteit en inclusiviteit.  

Minister Ingrid van Engelshoven reflecteerde tijdens het panelgesprek met 
studenten en professor Maurice Crul op belangrijke trends voor het hoger 
onderwijs en onderzoek, zoals digitalisering en demografische 
ontwikkelingen. Evenals het lectoraat van Inholland die tijdens het 
panelgesprek inging op data met betrekking op ontwikkelingen en 
ervaringen van studenten, personeel, onderwijs. Ook kwamen proactieve 
studenten aan het woord met een intrinsieke motivatie om een bijdrage te 
leveren aan het inclusiviteitsvraagstuk binnen hun onderwijsinstellingen. 

SEMINAR KANSEN VOOR EEN INCLUSIEVER HOGER 
ONDERWIJS
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TEACHING & LEARNING CENTER (TLC)

Het Inclusive Teaching & Learning Center biedt een platform waar 
verschillende beleidsmakers en studenten terecht kunnen voor kennis en 
inspiratie op het gebied van Diversiteit en Inclusie binnen het hoger 
onderwijs. De kennis en informatie binnen het TLC platform biedt de 
gelegenheid tot het vergroten van bewustwording rond de ervaringen van 
diverse studentengroepen. Zo wordt er een overzicht gepresenteerd van 
scripties en interviews die de ontwikkelingen rondom culturele diversiteit 
binnen diverse instellingen onderzoeken en waar studenten reflecteren op 
hun ervaringen binnen het huidige onderwijssysteem. 

Daarnaast doen bezoekers kennis op van diverse thema’s en kunnen ze 
zich laten inspireren aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden die 
bijdragen aan een inclusieve onderwijsinstelling. Dit wordt geboden aan de 
hand van nationaal en internationaal onderzoek gerelateerd aan diversiteit 
en inclusie, het verduidelijken hiervan aan de hand van een sectie 
toegewijd aan kaders en definities en het delen van good practises vanuit 
zowel student als ook instellingensinitiatieven. Door het 
presenteren van deze good practises hopen wij te faciliteren dat 
verschillende partijen elkaar motiveren en vinden in het komen tot 
inclusief onderwijs, maar ook dat anderen buiten het netwerk geïnspireerd 
raken zelf ook projecten op te zetten passend binnen de eigen context. 
Medio oktober 2020 vindt er een nieuwe presentatie plaats van het TLC 
platform versie 2.0 waar alle informatie wordt geupdate naar de meest 
actuele thema’s. 
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De key note speech werd verzorgd door David Rivera, Associate Professor 
binnen de opleiding ‘counselor education’ aan Queens College, City 
University New York (CUNY). De keynote droeg bij aan bewustwording ten 
opzichte van impliciete uitingen van uitsluitingsmechanismen ten aanzien 
van de ‘sense of belonging’ van specifieke groepen studenten en hoe het 
versterken van culturele competenties kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van het studiesucces van deze groepen.

Tijdens het seminar was het ook mogelijk deel te nemen aan diverse 
workshops en presentaties waarbij het hoger onderwijs, studenten en 
docenten leren van elkaars valkuilen en successen.



EUROPESE PROJECTEN
In 2019 werden de volgende programma’s uitgevoerd die in het kader 
van Europese projecten zijn uitgevoerd:

2018 - 2020 2018 - 2020 2019 - 2021

ECHO heeft als Expertise Centrum Diversiteitsbeleid een onmisbare rol in het 
Europese Erasmus+ project #IBelong, een Strategisch Partnerschap in het 
Hoger Onderwijs. Door de ervaring van ECHO met (inter)nationale diversiteit- en 
inclusiepraktijken dragen de experts van ECHO bij aan de positionering van het 
#IBelong-project in de hedendaagse context. De open en constructief kritische 
houding van de experts van ECHO dagen de hoger onderwijsprofessionals die 
deelnemen aan het #IBelong-project uit tot reflectie op eigen praktijken.

- Marieke Meeuwisse, projectleider #IBelong

MURAL Multinclude #IBelong

667777
partners partners partners
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MURAL
In het Europese project MURAL (Mutual Understanding Respect And 
Learning) heeft ECHO samengewerkt met 5 Europese partnerorganisaties 
(uit Duitsland, Engeland, Portugal, Griekenland en Polen) om een 
programma te ontwikkelen ter bevordering van tolerantie, respect en 
inclusie in Europa en discriminatie tegen te gaan. ECHO heeft deze kans 
aangegrepen om op basis van de Active Citizens methodology, welke is 
ontwikkeld door de British Council, een programma te ontwikkelen voor 63 
deelnemers uit het ECHO-netwerk met een affiniteit voor het onderwerp 
van diversiteit en inclusie (D&I). De insteek hiervan was om D&I 
community-leiders uit het ECHO-netwerk, de trainingen en de benodigde 
vaardigheden mee te geven om te kunnen werken aan meer inclusie in 
hun eigen context. Deze opzet bood interactieve werkvormen om met 
thema’s als identiteit, community en duurzame verandering op lokaal en 
globaal niveau aan de slag te gaan.

ACTIVITEITEN

ECHO Community Meet-up #1 
8-10 & 15-17 februari 2019

ECHO Community Meet-up #2 
15-17 & 22-24 maart 2019

ECHO Community Summerschool    
1-5 juli 2019

Totaal aantal deelnemers aan het MURAL project:

ECHO International Study Visit 
5-8 september 2019

deelnemers
24

18

21

63

40

In samenwerking met MURAL partnerorganisaties en in het kader van het 
project zijn daarnaast ook meer dan 20 ECHO-deelnemers mee geweest 
op verschillende internationale evenementen: 

Portugal - ACM IP - International Study Visit 
1-3 mei 2019

Griekenland - Hellenic Platform - International Study Visit 
9-12 mei 2019

Duitsland - Transfer e.V. - International Study Visit
1-5 juli 2019

Polen - Gmina Miejska Krakow - International Study Visit
2-5 juli 2019

Engeland - Faith Matters - International Study Visit
5-8 september 2019

MURAL International Partner Networking Event
3-5 nov 2019

40
4 van ECHO

40
4 van ECHO

40

40

40

150

4 van ECHO

4 van ECHO

4 van ECHO

15 van ECHO
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deelnemers

MULTINCLUDE
Het Europese project #MultInclude, (Multiplying Evidence-Based Strategies 
for Inclusion), is geïnitieerd door ECHO en KIC Malta als vervolg op een 
eerder uitgevoerd project IDEAS. #MultInclude wordt gecoördineerd door 
De Haagse Hogeschool in samenwerking met KinderUni Wien uit 
Oostenrijk, D’Schola uit Italie, ESHA met Europa als werkveld, Malmö 
University uit Zweden, KIC Malta en ECHO. Het doel van #MultInclude is het 
ontwikkelen van ‘strategies voor inclusion’ op basis van een analyse van 
meer dan 70 succesvolle programma’s op het gebied van inclusief 
onderwijs. In 2018 - 2019 is deze database met cases ontwikkeld. De cases 
uit #MultInclude richten zich op alle sectoren van het onderwijs, zowel op 
het formeel- als informeel onderwijs. Deze database, waaronder ook cases 
uit Nederland, bieden een rijkdom aan inspiratie, concrete aanpakken, 
inzicht in de context van instellingen en links naar literatuur en andere 
bronnen. Andere opbrengsten van dit project zijn een analyse van de cases 
in de database, een MOOC gericht op inclusief onderwijs en een 
zogenaamde ‘scoring matrix’ wat een assessment instrument is ter onder-
steuning van de bevordering van bewustwording op het gebied van 
inclusief onderwijs bij personeel in scholen.   

Activiteiten

 Identificeren, interviewen en ontwikkelen van 11 (van de 70) 
 uitgebreide profielen van cases. Voor de beschrijving van 11 cases zijn  
 partners uit het nationale en internationale netwerk geïnterviewd.

 Belangrijkste taak van ECHO in dit project is de coördinatie en het  
 schrijven van een analyse van de meer dan 70 cases in de database  
 van #MultInclude. Deze analyse is in mei 2020 gepubliceerd.

 Deelname aan 3 wekelijkse online vergaderingen met het 
 consortium.

 Het organiseren van een webinar met case providers van de 
 University of Denver en University of the West Indies in Jamaica.   
 Thema van de webinar was Inclusive Education and Curriculum   
 development. De webinar is nog te beluisteren via ECHO's Webinar:  
 Introduction to inclusive education and curriculum development  

 Deelname aan bijeenkomsten met partners in Wenen (jan-19),   
 Malmo (feb-19), Wenen (jun-19) en Turijn (dec-19).

 Eind 2019 is gestart met de ontwikkeling van een mini-documentaire  
 over het belangrijke werk van de organisatie Studiezalen in 
 Amsterdam.  Studiezalen is een van de 11 cases die ECHO voor de   
 database heeft aangedragen. De documentaire is in september 2020  
 gereed.
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#IBELONG
Het Europese project #IBelong is uitgevoerd op initiatief van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Universiteit van Porto in 
Portugal, Universiteit van Osnabrück in Duitsland en Edge Hill University in 
Engeland en KIC Malta. Dit project richt zich op het genereren van resulta-
ten vanuit onderzoek en ontwikkelde interventies met als doel het vergro-
ten van de ‘sense of belonging’ van studenten en docenten in het hoger 
onderwijs. De drie interventies zijn zogenaamde Dialogue Days, Team-Tea-
cher Reflections en Student engagement via mentoring. Deze interventies 
richten zich op het versterken van het thuisgevoel onder eerstejaars 
studenten zodat zij, ongeacht hun achtergrond, samen met docenten en 
studiegenoten, de gewenste binding en verbondenheid voelen met de 
leergemeenschap. De verwachting is dat dit een positieve invloed zal 
hebben op hun persoonlijke groei en ervaringen in het hoger onderwijs en 
uiteindelijk bijdraagt aan de persoonlijke groei van studenten en het bevor-
deren van het student succes.

Team Teacher Reflection

Onderdeel van het #iBelong-project is de Team Teacher Reflection (TTR). 
De TTR is een eendaagse activiteit voor docenten en tutoren waarop waarin 
gezamenlijk wordt gereflecteerd op de thema’s Inclusief Onderwijs en 
Diversiteit en wat dit betekent voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Het 
belangrijke vernieuwende element van de TTR is dat deze zich richt op een 
team van docenten van dezelfde opleiding. Het verzorgen van inclusief 
onderwijs en het vergroten van de ‘sense of belonging’ van studenten uit 
alle studentgroepen wordt zo veel steviger binnen een opleiding verankerd 
dan door andere Diversiteit en Inclusietrainingen/-cursussen, waar veelal 
een of enkele docenten van verschillende opleidingen samen komen.

Multiplier Event in Osnabrück

ECHO heeft bijgedragen aan de voorbereiding en uitvoering van multiplier 
events. Aan de multiplier events, 3 in totaal, nemen zowel studenten als 
docenten vanuit het hoger onderwijs deel en zijn bedoeld om de voortgang 
van het project en resultaten uit onderzoek en van de interventies te delen. 
Van de multiplier event is een video gemaakt. In Osnabrück hebben 4 
studenten van de Students-4-Students projecten van de Universiteit Leiden 
en van de Hogeschool van Amsterdam deelgenomen. De keynote 
“Understanding Diversity and Inclusion: getting comfortable with the 
uncomfortable” werd verzorgd door ECHO collega Pravini Baboeram.

Activiteiten

 Deelname aan 3 wekelijkse online partner bijeenkomsten 

 Bijeenkomst met partners in Rotterdam (feb-19)

 Multiplier event op 20 november 2019 in Osnabrück, Duitsland

 Bijeenkomst met partners in Osnabrück, Duitsland

 Team Teacher Reflection op november 2019 in Osnabrück, Duitsland

 Van de multiplier event in Osnabrück heeft ECHO een video   
 gemaakt. De video is te zien op de website van 
 #IBelong https://ibelong.eu/



INTERNATIONALE UITWISSELING
In 2019 werden de volgende programma’s uitgevoerd in het kader van 
internationale uitwisseling in samenwerking met Amerikaanse 
partnerorganisaties:

15 Juli - 19 Juli 2019 22 Juli - 26 Juli 2019 31 oktober 2019

Collaborating on the report was such an enriching experience.  It provided an 
opportunity to see how change agents around the world are trying to address 
educational inequities that consistently plague historically marginalized 
communities.  It also served as a powerful reminder that though the characteristics 
of institutional failure to address these inequities may share similarities, context still 
matters and as such requires that the language we use to name systemic 
oppression and the remedies we propose to eradicate them are appropriate for the 
geographical context in which they exist.

- Frank Tuitt, visiting scholar 

TRIO Summer Program 
D&I in Dutch Society

Roger Salters Institute 
International Summer 

Program

COE Study tour

202018181919
deelnemers deelnemers deelnemers

24

1 januari - 31 december 2019

Visiting scholar

11
deelnemer

VISITING SCHOLAR
In samenwerking met de non-profit organisatie GAPS, Global Access to Postsecon-
dary education initiative is in 2019 voor het eerst een visiting scholar programma 
gestart. De eerste ‘scholar’ is Frank Tuitt, professor of Higher Education en Senior 
Advisor to the Chancellor, Provost on Inclusive Excellence aan de University of 
Denver. Frank Tuitt heeft gedurende het jaar met ECHO en verschillende 
universiteiten in Nederland en Vlaanderen samengewerkt. Onder meer Artevelde 
Hogeschool, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Universiteit van 
Amsterdam, Universiteit Hasselt, Universiteit Leiden, VU Amsterdam en de S4S 
Campagne. 

COE STUDY TOUR
Dit programma was onderdeel van een internationale studiereis in samenwerking 
met de Council for Opportunity in Education (COE) uit Washington DC., een non-
profit organisatie gericht op het creëren van kansen voor eerstegeneratiestudenten 
in Amerika. Op deze dag maakten onderwijsprofessionals die werkzaam zijn door 
heel Amerika kennis met collega’s en studenten uit de Nederlandse context. Centraal 
stond de globale en lokale dimensies van diversiteit en inclusie en hoe zich dat 
vertaalt naar beleid en praktijk in het onderwijs.



ACTIVITEITEN

Dit zomerprogramma is een aanvullende week op het twee weken durende 
zomerprogramma van De Haagse Hogeschool. Tijdens het TRIO Summer Program 
D&I-in-DS maakten deelnemers kennis met hoe Nederlandse organisaties 
reageren op demografische en politieke veranderingen in de samenleving. In een 
tijd waarin de diversiteit in het onderwijs toeneemt, komen verschillen in 
academische prestaties en groeiende kloven in de werkgelegenheid tussen 
groepen studenten steeds vaker voor. Er worden nieuwe beleidsmaatregelen en 
programma's ontwikkeld om een inclusieve leeromgeving te versterken om deze 
kloven te dichten. 

Centraal in dit programma stond het leren en zien wat er nodig is voor 
verschillende belanghebbenden in en buiten onderwijsinstellingen om een meer 
inclusieve leeromgeving te ontwikkelen. Voor welke uitdagingen staan ze en wat 
zijn mogelijke oplossingen om deze uitdagingen te overwinnen? Wat zijn 
overeenkomsten en verschillen met de context in de VS? Hoe kan dit de 
persoonlijke en educatieve ontwikkeling van de deelnemers versterken? Het 
D&I-in-DS programma is gebaseerd op de ontwikkeling van theorie, beleid en 
praktijk van het werk dat ECHO de afgelopen 25 jaar nationaal en internationaal 
heeft gedaan.

Het TRIO Summer Program Diversity and Inclusion in Dutch Society (D&I-in-DS) is 
geïnitieerd en mede mogelijk gemaakt door de Council for Opportunity in 
Education (COE) in Washington DC.

RSI INTERNATIONAL SUMMER PROGRAM 
Deze zomerschool liet deelnemers kennismaken met het internationaal 
vergelijkend hoger onderwijs door een historische en globale context. Het was 
bedoeld om PHD studenten vergelijkende methoden en cross-culturele analyse te 
bieden om de bredere kwesties van gelijkheid en toegang te onderzoeken met een 
focus op race. Door middel van een grondig onderzoek van Critical Race Theory en 
dekoloniale frameworks werd de westerse kijk op onderwijs uitgedaagd en 
onderzocht wat het betekent om wereldburgers en onderwijzers te zijn.

Tijdens het zomerprogramma werden de deelnemers meegenomen in:

 Onderzoek vanuit dekoloniale kaders naar postkoloniale onderwijssystemen  
 om de effecten op ongelijkheden in Nederland, de Engelstalige voormalige  
 Britse Caraïbische landen en de Verenigde Staten van Amerika te 
 vergelijken.

 Analyses hoe raciale ongelijkheden worden geproduceerd, gereproduceerd  
 en in stand gehouden binnen sociale onderwijsinstellingen

 Vergelijkingen tussen de overeenkomsten en verschillen van de ervaringen  
 van mensen met verschillende culturele achtergronden in het onderwijs

 Interventies gericht op het creëren van ruimtes van empowerment voor  
 ‘counter narratives’ om ideologische constructies van "waarheid" en 
 "realiteit" te weerleggen.

 Kritische reflecties gebaseerd op culturele uitwisseling tussen studenten  
 van de Universiteit van Denver, studenten van de Universiteit van West-
 Indië en de Universiteit van Amsterdam
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IN OPDRACHT
In 2019 leverde ECHO de volgende bijdragen aan onderwijsprogramma’s, 
conferenties of workshops in opdracht:

26

17 januari 2019 26 januari 2019 18 februari 2019

Training D&I  
Hiphop Huis

Training Implicit Bias 
Sollicitatiecommissie 

LSVB
Leergang Inclusieve Klas 
Hogeschool Rotterdam

1010551010
deelnemers deelnemers deelnemers

4 maart 2019 21 maart 2019

Training D&I 
Rode Kruis

Workshop D&I 
NWO

40401010
deelnemers deelnemers

Moderatie Early Outreach 
Werkconferentie EUR

2020
deelnemers

25 maart 2019

9 april 2019   11 april 2019      11 april 2019

Workshop D&I 
Universiteit van Amsterdam

Workshop D&I  
Universiteit van Amsterdam Intervisie mentoring  

Agora

303050501010
deelnemers deelnemers deelnemers

12 april 2019  16 april 2019 

Workshop D&I  
Fontys Hogeschool

Training D&I  
Rode Kruis

10103030
deelnemers deelnemers

Workshop D&I en Powerwalk 
NS

5050
deelnemers

       29 mei 2019



17 & 18 juni 2019 18 juni 2019 24 juni 2019

Training D&I  
Rode Kruis

Workshop gesprek voeren 
over racisme 

Gemeente Amsterdam 
Keynote D&I  

Nuffic

505015152020
deelnemers deelnemers deelnemers

26 juni 2019 27 juni 2019

Sparringssessie  
Concertgebouw

Focusgroep DiversOCW  
Ministerie van OCW

10101515
deelnemers deelnemers

Moderatie tafel D&I 
HTNO 

1515
deelnemers

28 juni 2019

9 juli 2019 12 t/m 15 augustus 2019 19 t/m 30 augustus 2019

Focusgroep DiversOCW  
Ministerie van OCW

Pre Academic Programme  
EUR Pre Academic Programme  

Fontys Hogeschool

20202002001010
deelnemers deelnemers deelnemers

3 september 2019 7 t/m 10 september 2019

Keynote D&I 
Universiteit Utrecht

Workshop TRIO 
Summerschool  

COE

15153030
deelnemers deelnemers

Consultancy  
EY

7070
deelnemers

25 september 2019
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30 september 2019 30 september 2019 1 oktober 2019

Workshop D&I  
Erasmus MC

Workshop D&I  
Hogeschool Windesheim Workshop D&I  

Gemeente Den Haag

6615156060
deelnemers deelnemers deelnemers

2 oktober 2019 3 oktober 2019

Panelbijdrage 
Gemeente Den Haag

Focusgroep DiversOCW  
Ministerie van OCW

10103030
deelnemers deelnemers

Keynote D&I  
Manifold Europe

2020
deelnemers

8 oktober 2019

9 april 2019   11 april 2019      11 april 2019

Consultancy  
Filmacademie

Workshop D&I  
Gemeente Den Haag Workshop Powerwalk 

EAN

20206688
deelnemers deelnemers deelnemers

29 oktober 2019 3 november 2019

Workshop inclusieve dialoog 
EAN

Workshop D&I  
IPNE MURAL 

1501505050
deelnemers deelnemers

Workshop D&I  
Ministerie van SZW

1515
deelnemers

7 november 2019
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7 november 2019 11 november 2019 14 november 2019

Workshop gesprek 
voeren over racisme 

Gemeente Amsterdam

Workshop D&I, inclusieve 
dialoog en powerwalk  

Hogeschool ArtEZ
Workshop D&I  

Universiteit van Amsterdam

101020201515
deelnemers deelnemers deelnemers

11 december 2019

Workshop D&I  
Boswell

88
deelnemers
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PRESENTATIES EN ADVISERING
In 2019 leverde ECHO op verzoek de volgende bijdragen aan 
(inter)nationale bijeenkomsten:

 

 2019 Diversity in Higher education Colloquium at UCLA, Los 
 Angeles, Verenigde Staten 

 GAIN Expert Advisory Group, Regional Convening, in Ensenada,   
 Mexico

 Thematische Netwerk Bijeenkomst NL. Agentschap Erasmus+,   
 Amersfoort, Nederland 

 Peer Learning activity on Inclusion in Higher Education van de   
 European Commission, Brussel Belgie

 Include Conference, University of Karlstad, Zweden

 Meeting International Advisory Group of the Lumina Foundation,  
 London, Verenigd Koninkrijk

 6th Policy Forum “Strength through Diversity” in Parijs, Frankrijk

 Mini Conferentie Data en Diversiteit, VU Amsterdam, Amsterdam  
 Nederland

 We make the city, Pakhuis Zwijger, Amsterdam, Nederland

 Bijeenkomst Diversity Team Universiteit van Amsterdam, 
 Amsterdam Nederland

 CHILD-UP International Stakeholders’ Committee, University of   
 Northampton, Verenigd Koninkrijk

 Werkdiner Strategische agenda, Den Haag, Nederland

 Magna Carta annual conference, Hamilton, Canada

 Annual conference European Access Network, Artevelde 
 Hogeschool, Gent, België

 Najaarsbijeenkomst Pilot Nudging, ministerie van SZW,  Raad 
 van Advies, Den Haag, Nederland
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