Uitnodiging
Ben je student in het hoger onderwijs en 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?

Aanleiding
Wij, ECHO,
kenniscentrum
voor
diversiteitsbeleid, organiseren de Students-4Students (S4S) campagne in opdracht van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
(OCW) - en nodigen jou uit om een project te
bedenken!
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 website 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.

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.

Proces
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. Ter voorbereiding
organiseert ECHO op 11 december 2017 een
landelijke startbijeenkomst in Utrecht voor
potentiële
aanvragers.
Tijdens de bijeenkomst zullen inspirerende
binnenlandse en buitenlandse voorbeelden van S4S
projecten worden besproken en workshops worden
gegeven ter voorbereiding op het schrijven van de
projectvoorstellen. Hier willen we jou (en eventuele
medestudenten)
natuurlijk
graag
voor
uitnodigen! Meld je aan voor de bijeenkomst via
het aanmeldformulier.
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Kijk op de website van ECHO voor meer informatie
over de campagne. We zien ernaar uit om jullie op
11 december in Utrecht te mogen ontvangen!

