Uitnodiging indienen voorstellen voor de Students4-Students Campagne
ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, nodigt hierbij
Nederlandse bekostigde hoger onderwijsinstellingen uit om
een projectvoorstel in te dienen in het kader van de
campagne Students-4-Students (S4S)! Het doel van deze
campagne is om hoger onderwijsinstellingen te inspireren
en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vernieuwende
projectvoorstellen die bijdragen aan gelijke kansen voor ál
uw huidige en toekomstige studenten aan uw
onderwijsinstelling.

Achtergrond
Op 3 juli 2018 heeft Minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en
Wetenschap de eerste tranche van geselecteerde instellingsprojecten in het kader van S4S
bekendgemaakt. In de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer over
Toegankelijkheid en Kansengelijkheid van 25 oktober 2018 wordt S4S genoemd omdat bij
ondersteuning en begeleiding van studenten medestudenten een belangrijke rol kunnen spelen.
Daarbij zet de minister met de visiebrief in op het waarborgen van de toegankelijkheid van het
hoger onderwijs en het verder stimuleren van de kansengelijkheid in het hoger onderwijs.
Doelen campagne
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 en studenten 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.
In de S4S campagne ontwikkelen instellingen en studentenorganisaties dan ook duurzame,
innovatieve en vernieuwende projecten die ten dienste staan van de bevordering van diversiteit,
inclusie, gelijke kansen en zo bijdragen aan een ‘sense of belonging’ voor alle (potentiele)
studenten. Daarnaast staat ‘support’ door studenten, voor studenten centraal. In de S4S
projecten 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.

Financiële middelen
In het kader van de S4S campagne is in totaal 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. In juli 2018
zijn al negen instellingsprojecten en elf studentenprojecten gehonoreerd die financiële middelen
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ontvangen uit de S4S campagne. De overige middelen, in totaal 1,3 miljoen euro, worden in deze
ronde beschikbaar gesteld voor 7 nieuwe voorstellen voor instellingsprojecten. Dat houdt in dat er
één project van 1 ton en 6 projecten van 2 ton zullen worden geselecteerd, voor een loopperiode
van maximaal 2 jaar.
Inspiratie
Voor deze projecten worden financiële middelen beschikbaar gesteld op basis van een aantal
richtlijnen. 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.
Neem ter inspiratie vooral ook een kijkje op de website van S4S. Hier kunt u ideeën opdoen
omtrent het soort projecten dat in de vorige lichting in aanmerking is gekomen, maar worden ook
good practices beschreven die mogelijk financieel ondersteund kunnen worden. Dit zijn
bijvoorbeeld good practices van programma’s in en buiten Nederland die overeenkomen met de
inhoud en doelstellingen van de campagne S4S.
Welke instellingen komen in aanmerking?
De tweede tranche is vooral bedoeld om instellingen uit te nodigen die nog geen voorstel hebben
ingediend in de eerste tranche. Ook voorstellen van faculteiten die nog geen voorstel hebben
ingediend in de eerste tranche komen met voorrang in aanmerking voor selectie.
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.
Selectie
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.

Selectieprocedure
De deadline voor indiening van het S4S projectvoorstel is 1 maart 2019. Het projectvoorstel dient
u in bij ECHO door te mailen naar S4S@echo-net.nl. Uit de ingediende projectvoorstellen wordt
een aantal instellingen gevraagd het projectvoorstel op dinsdag 26 maart 2019, tussen 17:00 en
21:00 uur, te presenteren voor de selectiecommissie. U wordt hierover op woensdag 20 maart
2019 door ECHO telefonisch op de hoogte gesteld. Op basis van deze presentaties worden de
uiteindelijke projecten geselecteerd die een financiële bijdrage ontvangen uit de S4S middelen.
Op 5 juni 2019 zal de uitreiking plaatsvinden en wordt bekend gemaakt welke projecten
gehonoreerd worden.
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6 februari 2019

Intervisiebijeenkomst ter voorbereiding op de deadline

1 maart 2019

Deadline indiening projectvoorstel

20 maart 2019

Wordt u door ECHO gebeld of uw project is geselecteerd en of u moet
presenteren

26 maart 2019

Presentatieronde

5 juni 2019

Uitreiking en bekendmaking welke projecten worden gehonoreerd

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 selectiecommissie), 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.

Ondersteuning vanuit ECHO
ECHO biedt begeleiding en ondersteuning aan de programmacoördinatoren van de
geselecteerde programma’s gedurende de gehele projectperiode. Tot eind 2021 kunnen
professionals 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:
•
•

•
•

Ontsluiting van portfolio’s via een digitaal S4S Platform;
Het organiseren van periodieke landelijke en regionale bijeenkomsten gericht op
kennisdeling, kennisoverdracht, 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.

Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne S4S kunt terecht op de website www.students-4students.nl.
Voor vragen met betrekking tot de campagne S4S kunt u een e-mail sturen naar s4s@echonet.nl of naar Josefien@echo-net.nl.
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