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'ISOLATIE, EENZAAMHEID EN KANSENONGELIJKHEID ONDER JONGEREN
WERD VERSTERKT'
"2020 was een jaar die in teken stond van Covid-19, onzekerheid en verschillende
uitdagingen. Het Coronavirus bracht nieuwe vormen van ongelijkheid naar voren, die
een groot effect hebben gehad op de jongere generatie. Isolatie, eenzaamheid en
kansenongelijkheid onder jongeren werd versterkt en het schakelen naar een “online”
tijdperk vergde veel flexibiliteit. 

GROEI & HOOP
Ondanks deze moeilijkheden, heeft Diversity Talks enorme stappen gemaakt in het jaar
2020/2021. De stichting is gegroeid van zeven vrijwilliger naar een vijfkoppig bestuur
met vier commissies, twaalf commissieleden en meer dan 35 vrijwilligers. Naast de
bestaande projecten zijn er verschillende nieuwe projecten met succes opgestart en
uitgevoerd, wisten wij honderden scholieren te bereiken en hebben wij scholieren de
mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van onze locaties om de
studieachterstanden vanwege corona zo veel mogelijk te verminderen. Daarnaast heeft
de media- en evenementencommissie tientallen studenten bij elkaar gebracht door
(online) evenementen, blogs en social media posts. 

Binnen een jaar tijd hebben wij ons ontwikkeld tot een professionele stichting waarin wij
met een divers team op verschillende wijze maatschappelijk betrokken zijn en
kansengelijkheid, diversiteit en inclusie binnen Nederland willen verhogen. In dit
jaarverslag staan veel voorbeelden over hoe wij dit hebben bewerkstelligd, wat onze
werkwijze is geweest en wat wij willen bereiken in de toekomst. 

SAMENWERKING
Vol trots kijken wij terug naar een geslaagd jaar waarin alle betrokkenen zich enorm
flexibel en gemotiveerd hebben ingezet voor een maatschappelijk belang. De
aanpassing kracht en intrinsieke motivatie van iedere betrokkene heeft ervoor gezorgd
dat wij dit moeilijk jaar met tevredenheid hebben afgerond. Wij hebben veel geleerd
over onze werkwijzen, methodes en projecten en zullen deze ervaringen meenemen
naar volgende jaren. 
Ik wil alle vrijwilligers, commissieleden en bestuurders bedanken voor hun waardevolle
inzet binnen de stichting en de maatschappij. Ik kijk er naar uit om samen te werken
aan een Nederland waarin kansengelijkheid, diversiteit en inclusie de norm is." 

VOORWOORD

Voorzitter

Rumeysa Unal

 



DIVERS & INCLUSIEF
HOGER ONDERWIJS

SAMENVATTING
GELIJKE KANSEN
Diversity Talks heeft als missie om
gelijke kansen te creëren in het
onderwijs door scholieren en studenten
te ondersteunen tijdens hun
studieloopbaan. De stichting richt zich
daarbij voornamelijk op leerlingen uit
gemarginaliseerde groepen. De
bevordering van toegankelijk onderwijs
is van maatschappelijk belang. De
stichting biedt daarom een plek aan
studenten om zich onder andere op
academisch en wetenschappelijk niveau
te ontplooien. Tegelijkertijd brengen wij
studenten en scholieren dichter bij de
samenleving door het creëren van een
diverse leer- en werkomgeving en
stimuleren van studentenbetrokkenheid
in de maatschappij.

ONDERZOEK
Met tevredenheid kijken wij terug naar
het succesvolle verloop van onze
projecten van het afgelopen jaar, die elk
bijdragen aan het verminderen van
kansenongelijkheid in het onderwijs.
Daarnaast heeft de stichting
bijgedragen aan het onderzoek
“Jongerennetwerken, ongelijkheid en
agency” voor het Kenniscentrum
Ongelijkheid. In samenwerking met
andere organisaties hebben wij de
omvang van de hedendaagse
problematiek met betrekking tot
kansengelijkheid en diversiteit weten
vast te leggen. 

ONTWIKKELING &
EMPOWERMENT 

STUDENTEN
ORGANISATIE

BEWUSTWORDING
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KANSENGELIJKHEID &
STUDENTENBETROKKENHEID
Diversity Talks is een non-profit
organisatie die zich sinds 2019 in de
regio Amsterdam inzet voor
kansengelijkheid in de aanloop naar het
hoger onderwijs en voor een divers en
inclusief studieklimaat in het hoger
onderwijs. Door middel van
verschillende projecten die ontwikkeld
zijn voor en door studenten, vergroten
wij de maatschappelijke
studentenbetrokkenheid en beperken
we de kansenongelijkheid binnen het
onderwijs.

VALKUILEN ONDERWIJSSYSTEEM
Hoewel het Nederlands
onderwijssysteem zich typeert als
meritocratisch, is kansenongelijkheid
binnen het onderwijs steeds meer aan
het toenemen (CEP 2020,'Ongelijke
kansen zijn gemiste kansen, p. 17).
Voorbeelden hiervan zijn de structurele
onderadvisering van scholieren met een
lagere socio-economische positie en/of
gemarginaliseerde groepen. 

WIE ZIJN WIJ?

KANSEN
GELIJKHEID

DIVERSITEIT 
& 
INCLUSIE

Gepaard met de opkomst van dure
huiswerkbegeleiding initiatieven zorgt
dit ervoor dat steeds minder scholieren
een gelijke kans krijgen in hun
studieloopbaan. Daarnaast heerst er
binnen het hoger onderwijs een gebrek
aan diversiteit en inclusie, wat leidt tot
verschillende vormen van bias en
barrières die studenten van kleur
beperken in het succesvol voortzetten
en doen ontwikkelen van hun
academische carrière.

'VERSCHILLENDE LEEFWERELDEN
WORDEN BIJ ELKAAR GEBRACHT'
Mede door deze maatschappelijke
problemen is er een groot aantal
maatschappelijk betrokken studenten
die een verandering teweeg willen
brengen binnen de maatschappij.
Stichting Diversity Talks (hierna: de
stichting) biedt hen daarbij een platform
om zich in te zetten voor
kansengelijkheid, diversiteit en inclusie.
De stichting, die volledig door studenten
wordt bestuurd en georganiseerd, zorgt
er daarnaast voor dat verschillende
leefwerelden bij elkaar worden
gebracht. 



KANSENGELIJKHEID
De kern van de missie van Diversity Talks is om de
kansengelijkheid in (de aanloop naar) het hoger
onderwijs te bevorderen. Studenten uit
gemarginaliseerde groepen (op basis van etniciteit
en/of sociaaleconomisch achtergrond) krijgen steeds
meer te maken met kansenongelijkheid. Te dure
bijlesprogramma's, een gebrek aan (professioneel)
netwerk en onderadvisering zorgen ervoor dat (eerste
generatie) scholieren uit gemarginaliseerde groepen
achter komen te lopen binnen het onderwijs. Dit heeft
gevolgen voor de loopbaan van scholieren, met name op
hun studiesucces en positie op de arbeidsmarkt.  Om
kansengelijkheid te bevorderen en meerwaarde te
creëren op basis van diversiteit en inclusie, moeten we
oog hebben voor de manier waarop verschillende
groepen het onderwijssysteem ervaren (diversiteit) en
zorgen dat zij beter meekomen binnen dit systeem door
het systeem aan te passen en ondersteuning te bieden
(inclusie).       

CULTUREEL & ECONOMISCH KAPITAAL
De stichting heeft als missie om deze
kansenongelijkheid te verkleinen door het ondersteunen
van scholieren op het gebied van huiswerkbegeleiding,
netwerken en informatievoorziening. Kansenongelijkheid
hangt nauw samen met het economisch, cultureel en
sociaal kapitaal zoals filosoof Bourdieu het voorstelde.
De omgeving van kinderen en hun financiële situatie
heeft effect op hun toekomst. Kinderen uit armere
gezinnen hebben vaak minder financiële middelen om
bijvoorbeeld op een eigen kamer te studeren of wonen
vaker in een slechte buurt, wat hun leerprestaties en
kansen negatief kan beïnvloeden. Bovendien heeft de
huidige onderwijs competitie de ongelijkheid tussen
leerlingen vergroot, bijvoorbeeld door ontoegankelijke
betaalde huiswerk- en examenbegeleiding (Elffers,
2019). Met name voor kinderen uit biculturele gezinnen
kan dit een probleem vormen.
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BICULTURELE LEERLINGEN
Het culturele kapitaal dat Bourdieu
schetst verhoudt zich tot de dominante
cultuur binnen een samenleving, waarbij
de dominante groep de normen en
waarden bepalen. Bij biculturele
kinderen kan het cultureel kapitaal
ontbreken, vooral bij eerste generatie
gezinnen (Oomens et al. 2003). Deze
kinderen voelen zich minder snel thuis
op school, ofwel missen een 'sense of
belonging'. Het aankaarten en
bestrijden van deze ongelijkheid op
basis van sociaaleconomische en
culturele status, is onze drijfveer om
gelijke kansen te creëren voor
kwetsbare jongeren. Daarom strijden wij
voor een toegankelijk onderwijssysteem.

STUDENTENBETROKKENHEID
Ten tweede wil de stichting
maatschappelijke betrokkenheid onder
studenten vergroten. De stichting  wilt
studenten uit het hoger onderwijs
verbinden met scholieren uit het
voortgezet onderwijs van verschillende
sociaal-economische groepen, culturele
achtergronden en leeftijden. Door
studenten kennis te laten maken met
maatschappelijke initiatieven, brengen
wij universiteiten dichter bij de stad. Zo
verbinden we bijvoorbeeld de FNWI van
de UvA met de diverse wijk waarin
Science Park zich begeeft. Het doel
hiervan is het wederzijds leren van
elkaar en de maatschappelijke
verbinding binnen Amsterdam te
verhogen. 

WERKGELEGENHEID
We dragen bij aan de persoonlijke
ontwikkeling van studenten.We bieden
werkgelegenheid aan studenten via
betaalde posities in het bestuur of als
projectleiders. Onderzoek toont aan dat
extracurriculaire activiteiten een
positieve invloed hebben op het
studiesuccess, sociale ontwikkeling en
psychologisch functioneren van
studenten (Fredricks, 2011). Door
studenten onderdeel te maken van het
bestuur of een commissie, draagt de
stichting bij aan het vergroten van
bestuurlijke ervaring voor studenten.
Ervaring op dit gebied is een
waardevolle aanvulling op het
Curriculum Vitae van studenten uit
gemarginaliseerde groepen. Hiermee
worden de kansen op de arbeidsmarkt
voor deze specifieke groep verhoogd.          

INCLUSIEVE COMMUNITY
Ten slotte is de derde missie van
Diversity Talks het creëren van een
inclusieve community met studenten uit
verschillende culturen en verschillende
genderidentiteiten, studieachtergronden
en etniciteiten, die zich bewust zijn van
kansenongelijkheid, diversiteit en
inclusie en daarin een bijdrage willen
leveren. Het doel is om een hechte
groep te creëren waarin er belang wordt
gehecht aan verschillende
perspectieven en achtergronden.
Hiermee wordt er een divers netwerk
aangeboden aan studenten, waarin
evenementen worden georganiseerd om
elkaar te leren kennen. 



VISIE
INCLUSIEVE COMMUNITY
Diversity Talks wil kansengelijkheid
bevorderen, de maatschappelijke
studentenbetrokkenheid vergroten en
een diverse en inclusieve community
creëren. Om kansengelijkheid te
bevorderen en waarde te creëren op
basis van diversiteit en inclusie,
moeten we oog hebben voor de
manier waarop verschillende groepen
het onderwijssysteem ervaren
(diversiteit) en zorgen dat zij beter
meekomen binnen dit systeem door
het systeem aan te passen en
ondersteuning te bieden (inclusie). 

GELIJKE KANSEN
De visie van de stichting is een
Nederland waarin iedere scholier een
gelijke kans krijgt om zich te
ontwikkelen binnen zowel het
onderwijs als in de maatschappij,
waarin zij de mogelijkheid krijgen om
een breed netwerk te hebben aan
studenten en professionals die hen
hierbij kunnen ondersteunen.
Daarnaast streven wij ernaar om
studenten te verbinden met de
maatschappij, waardoor ze dichter bij
de maatschappij staan en zich
inzetten voor kwesties binnen de stad.
Ook heeft de stichting als visie om een
diverse en inclusieve community te
creëren waarbij iedere scholier en
student de ruimte krijgt om zichzelf te
zijn en zich te ontplooien.     

PROJECTEN
Zo biedt Studiehub gratis een
ruimte met huiswerkbegeleiding
aan scholieren uit gezinnen met
een lagere sociaaleconomische
positie in Amsterdam Oost en West
om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
Inspire to Aspire biedt een
mentorrelatie van scholieren in
samenwerking met studenten om
hen te ondersteunen en
informeren over verschillende
aspecten die te maken hebben met
het hoger onderwijs, zoals
studiekeuze, en door het bieden
van een netwerk. 

OVERSTAP NAAR HOGER
ONDERWIJS
Door het verbinden van scholieren
met studenten, wordt gepoogd om
de overstap naar het hoger
onderwijs makkelijker te maken en
de onzekerheid van (eerste
generatie) studenten weg te
nemen. Een ander doel om de
kansenongelijkheid te verminderen
is door het aanbieden van video’s
over het hoger onderwijs in
verschillende talen, zodat voogden
die de Nederlandse taal niet
(goed) genoeg beheersen,
geïnformeerd worden over het
Nederlands schoolsysteem en hun
kinderen hierdoor beter kunnen
ondersteunen.



HET BEREIKEN VAN
SCHOLIEREN UIT
GEMARGINALISEERDE
GROEPEN (OP BASIS VAN
SOCIO-ECONOMISCHE
ACHTERGROND, ETNICITEIT,
EERSTE-GENERATIE ETC.) 

HET BEREIKEN VAN HBO &
WO STUDENTEN (UIT
GEMARGINALISEERDE
GROEPEN)

HET (DOEN) BEVORDEREN
VAN DE TOEGANG,
ACADEMISCHE EXCELLENTIE
EN STUDIESUCCES VAN
STUDENTEN VAN
GEMARGINALISEERDE
GROEPEN

HET (DOEN) ONTWIKKELEN
VAN ACADEMISCHE,
WETENSCHAPPELIJK,
POLITIEKE, ECONOMISCHE,
EN LEIDERSCHAP DIE NODIG
IS OM DE SAMENLEVING TE
DOEN VERANDEREN

DOELSTELLING

HET (DOEN) CREËREN VAN
GELIJKE KANSEN EN EEN
INCLUSIEVE SAMENLEVING
VOOR IEDEREEN IN DE
SAMENLEVING, ZOWEL IN HET
ONDERWIJS, ALS OP DE
ARBEIDSMARKT

HET FACILITEREN EN
STIMULEREN VAN
MAATSCHAPPELIJKE
STUDENTENBETROKKENHEI
D BINNEN DE
STUDENTENPOPULATIES
VAN HET HOGER ONDERWIJS
IN AMSTERDAM DOOR
DEELNAME AAN PROJECTEN
EN COMMISSIES BINNEN DE
STICHTING.

HET (DOEN) CREËREN VAN
EEN DIVERSE LEER- EN
WERKOMGEVING BINNEN DE
STICHTING DIE
REPRESENTATIEF IS VOOR
IEDEREEN

HET (DOEN) VERZAMELEN EN
DELEN VAN KENNIS EN
ERVARING OP HET GEBIED
VAN GELIJKE KANSEN,
DIVERSITEIT EN INCLUSIE IN
HET ONDERWIJS EN DE
ARBEIDSMARKT

HET (DOEN) MAKEN,
FACILITEREN EN
STIMULEREN VAN POSITIEVE
MAATSCHAPPELIJKE
VERANDERINGEN IN DE
NEDERLANDSE
SAMENLEVING



De stichting streeft ernaar om deze
doelen te bereiken door het ontwerpen en
implementeren van onderwijs interventies

en informeel onderwijs met nadruk op
gelijke kansen, diversiteit en inclusie als
Studiehub en Inspire 2 Aspire. Hiermee
ondersteund Diversity Talks een diverse
populatie aan scholieren en studenten in
hun academische loopbaan en wordt de

toegang tot het hoger onderwijs voor
scholieren uit gemarginaliseerde groepen

bevordert. Ook raken studenten
maatschappelijk betrokken en worden
hiermee verschillen in de samenleving

overbrugt. 

Daarnaast neemt Diversity Talks deel aan
wetenschappelijk onderzoek over gelijke

kansen, diversiteit, inclusie en effectiviteit
van interventies hieraan gerelateerd, om zo

de uitwisseling van kennis en ervaring
betreffende de maatschappelijke

problematiek en aanpak van gelijke kansen,
diversiteit en Inclusie te bevorderen. Zo

draagt Diversity Talks bij aan het
onderzoek “Jongerennetwerken,

ongelijkheid en agency” wat wordt
uitgevoerd in samenwerking met de Vrije

Universiteit, InHolland, ECHO en
Hogeschool van Amsterdam voor het

Kenniscentrum Ongelijkheid. 

Toegankelijk
onderwijs

& Maatschappelijke
betrokkenheid

Onderzoek
gelijke kansen

Kenniscentrum
Ongelijkheid



STRUCTUUR
Voorzitter - Rumeysa Unal 
Penningmeester - Emma Fuchs 
Secretaris - Cherukéi Wobo 
Bestuurslid Evenementen - Youssra el
Ballaj 
Bestuurslid Media - Nadia Murady

BESTUUR

PROJECTLEIDERS
Naast het bestuur zijn er 3 projectleiders,
Hafsa Ismail (studiehub Oost), Liedewei
Lootens (Inspire to Aspire) en Naomi
Kanapathypillai (Videoproject) binnen de
stichting die de verschillende projecten
coördineren. Zij zijn naast hun dagelijkse
taken die nodig zijn om de projecten in
goede banen te leiden, ook
verantwoordelijk voor hun commissies. 

VRIJWILLIGERS
De stichting is zo georganiseerd dat
projectleiders worden ondersteund door
studenten vrijwilligers binnen een
commissie. Dit zijn betrokken studenten uit
het hoger onderwijs die voor vier of acht
uur per week ondersteunen binnen de
werkzaamheden van een project. 
COMMISSIES
De stichting bestaat naast het bestuur en
projectleiders uit vier commissies,
Evenementen, Media, Inspire to aspire en
Studiehub. Werkzaamheden van deze
commissies zijn bijvoorbeeld het
organiseren van evenementen, bijhouden
van social media en contact onderhoud met
middelbare scholen voor inspire to aspire.
Er wordt verwacht dat er komende jaar
meer commissies zullen ontstaan wegens
uitbreiding door Studiehub West. 

STRUCTUUR
Binnen deze structuur zijn bestuursleden
en projectleiders betaalde medewerkers
vanwege het aantal gewerkte uren.
Commissieleden zijn vrijwilligers, die een
gepaste vergoeding krijgen voor het werk
wat zij uitvoeren. 
Door deze structuur
hoopt Diversity Talks
een ieder te belonen
op werk wat wordt
gedaan, om zo een
gelijkwaardige kans
te bieden op
zelfontwikkeling en
maatschappelijke
bijdrage. Daarnaast
maken vrijwilligers
ook aanspraak op
doorgroeimogelijkhe
den binnen de
stichting. 



ACTIVITEITENLIJST

STUDIEHUB
INSPIRE TO ASPIRE
COMMUNITY BUILDING
STUDENT IMPACT CENTER FNWI
TRAININGEN
VIDEOPROJECT
ONDERZOEK



INLEIDING
Net zoals vele andere projecten was het
jaar 2020 een uitdagend jaar voor
Studiehub. De plotse opkomst van de
corona-crisis vereiste veel flexibiliteit,
creativiteit en doorzettingsvermogen van
de betrokkenen. Ondanks het vele
omschakelen was het een succesvol jaar,
met grote vooruitgangen in de uitvoering
en evaluatie van het project. Het jaar
2019 werd afgesloten met een aantal
beoogde verbeterpunten. Hieronder
vielen 1) een beter evaluatie van het
project en haar impact, 2) een groter
aandeel vmbo-scholieren onder onze
deelnemers en 3) betere communicatie
met de ouders. In dit verslag kijken we
gezamenlijk terug op hoe deze en andere
verbeterpunten zich hebben vertaald
naar de realiteit, eveneens als welke
algemene ontwikkelingen het project
heeft meegemaakt. 

PROJECTOMSCHRIJVING
StudieHub is een sociaal initiatief dat zich
inzet voor een inclusiever onderwijs door
de verschillende startposities van
toekomstige studenten te erkennen. Door
kosteloos een intensief voorbereidend
onderwijsprogramma aan te bieden aan
mavo-, havo- en vwo-scholieren uit
Amsterdam-Oost, dient StudieHub om de
drempel te verlagen voor scholieren die
privaat-bijles niet kunnen veroorloven.
Dit pre-studeer traject bevordert
hierdoor zowel de inclusie van scholieren
van lagere socio-economische
achtergrond, als het verkleinen van de
onderwijskloof.

Daarnaast functioneert het aanbieden
van een gratis voorbereidend
onderwijsprogramma ook om de
financiële middelen bij de desbetreffende
gezinnen tot andere doeleinden
beschikbaar te stellen, en zo dus
armoede in de buurt aan te pakken.
Hiernaast ligt er een focus op het
aankaarten van concrete vraagstukken
die komen kijken bij studeren aan het
hoger onderwijs.

PROJECT

http://www.studiehub.com/


DOELSTELLING
Het project Studiehub is gelanceerd op 12 maart 2019, met als doelstelling om
kansenongelijkheid (in de aanloop naar) het hoger onderwijs te verminderen. Deze
doelstelling wordt bewerkstelligd door twee keer per week een ruimte aan te bieden
waar de scholieren terecht kunnen met vragen over huiswerk, tentamens en algemene
vragen over studeren en de aanloop hier naartoe. Daarnaast krijgen de scholieren ook
zogenoemde ‘thema-uren’, waarin zij verdiepende en verbredende stof behandelen. Om
deze scholieren te assisteren zijn er verschillende studenten aanwezig tijdens deze
tijdvakken. Het project wordt georganiseerd en gecoördineerd door de student-geleide
stichting Diversity Talks.
UITVOERING
De uitvoering van het project manifesteerde zich in buurtcentrum Cybersoek en de
Faculteit der Natuur- Wiskunde en Informatica (FNWI). De invulling van het project is
grotendeels vraag gestuurd, waardoor de deelnemers en derde partijen een belangrijke
rol spelen in het ontwikkelen van het project. Aan de hand van verschillende vormen van
evaluatie, waaronder focusgroepen, formulieren en interviews, zijn de perspectieven
van de verschillende stakeholders meegenomen in het ontwikkelen van extra services. 

huiswerkbegeleiding; en
 hulp bij studiekeuze en aanmelding hiervoor.
ondersteuning bij ontwikkelen van leervaardigheden en soft skills;
hulp bij studiekeuze en aanmelding hiervoor;
begeleiding bij open dagen en oudergesprekken;
emotionele assistentie door middel van een vertrouwenspersoon; en 
extra-curriculaire activiteiten.

ELEMENTEN VAN HET PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OMGAAN MET DE CORONACRISIS
Wegens de opkomst van het coronavirus moest Studiehub twee keer de deuren sluiten.
Waar de huiswerkbegeleiding normaal gesproken op locatie wordt gegeven, gaven
beide partners (FNWI en Cybersoek) al snel aan dat het project niet langer uitgevoerd
kon worden wegens de getroffen maatregelen. Gedurende deze periodes – de eerste en
tweede lockdown – heeft de huiswerkbegeleiding online via Zoom plaatsgevonden.
Tevens werd er regelmatig contact met alle scholieren opgenomen via de
huiswerkbegeleiders en projectteam. Het contact opzoeken was een veeleisende
activiteit, door dat scholieren over het algemeen slechter bereikbaar waren. Daarnaast
beschikten niet alle leerlingen over de digitale infrastructuur die nodig was om de
huiswerkbegeleiding te volgen. Gedurende deze periode was het een kwestie van
volhouden, zowel voor de scholieren als de huiswerkbegeleiders en het projectteam. 

https://diversitytalks.nl/


OPPAKKEN BEGELEIDING
Door dat Studiehub met een kwetsbare
doelgroep werkt, konden de deuren al
relatief vroeg open in vergelijken met
andere instanties. Ondanks de
maatregelen en lagere capaciteit van
het project was dit een enorme
verbetering voor de uitvoering van het
project. Wel werd duidelijk dat de
meeste scholieren een flinke
achterstand hadden opgelopen door de
lockdown. Tevens was het voor veel van
hen de eerste vorm van sociaal contact
met leeftijdsgenoten. Hierdoor is er ook
tijd besteed aan het herstellen van het
sociaal-emotionele welzijn van de
leerlingen, door bijvoorbeeld meer tijd
te wijden aan sociale activiteiten en
persoonlijke gesprekken. 
Samengenomen zijn er veel mensen om
te bedanken voor het harde werk en
doorzettingsvermogen dat het project
toch nog een succes heeft gemaakt. Een
hartelijk dank voor alle
huiswerkbegeleiders, het projectteam,
de partners bij Cybersoek en de
gemotiveerde scholieren.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
In deze sectie blikken we terug op een
aantal van de trends en ontwikkelingen
van het project. Dit zijn algemene trends
over de opmaak van onze
leerlingenpopulatie, eveneens als de
evaluatie van het project door de
deelnemers zelf.
OPMAAK DEELNEMENDE
SCHOLIEREN
Dit jaar heeft Studiehub een totaal van
94 (vierennegentig) scholieren bereikt
die deel hebben genomen aan het
project. Zoals in het voorgaande jaar
zitten hier scholieren tussen die drie
keer per week langs komen, terwijl
andere scholieren sporadischer
langskomen op verzoek. Dit jaar hebben
we extra ingezet op het monitoren van
de motivatie en achtergrond van onze
leerlingen, om zo een beter zicht te
krijgen op de ontwikkelingen en
verbeterpunten binnen het project. 
GROEI AANTAL SCHOLEN
Dit jaar is er een groei in het aantal
scholen waar onze scholieren vandaan
komen (zie figuur 1). Deze diversifiëring
is vermoedelijk teweeg gebracht door
de organische groei van deelnemende
scholieren, die voornamelijk via de
vriendenkringen van de deelnemende
scholieren plaatsvindt (zie figuur 2). Dit
wil zeggen dat scholieren onderling
vaak praten over Studiehub, en
vrienden en kennissen aanmoedigen om
ook deel te nemen aan het project. Deze
ontwikkeling evalueren we als zeer
positief, omdat het laat zien dat het een
duidelijke voet aan de grond heeft
binnen de leerlingenpopulatie die we
dienen. 



Daarnaast was een van de doelstellingen van vorig jaar om een groter aandeel vmbo-
scholieren te dienen. Waar we vorig jaar een duidelijk aandeel hadden van bovenbouw
HAVO en bovenbouw VWO, is ook op dit vlak de diversiteit flink toegenomen (zie figuur
3). Ons vermoeden is dat ook hier de vorm van verwijzing een rol speelt, omdat veel
scholieren via hun familie bij ons terecht komen. Ondanks de toename in diversiteit is er
een duidelijke representatie van bovenbouw scholieren. Dit komt zeer waarschijnlijk
door het feit dat Studiehub een van de weinige projecten is in de regio Amsterdam die
inhoudelijke ondersteuning weet te bieden op bovenbouw-niveau. 

Ook is er de afgelopen tijd geïnvesteerd in het meten van de motivatie die scholieren
hebben om deel te nemen aan het project. Dit is onder andere gedaan door te vragen
waarom de scholieren deelnemen aan het project. Hieruit blijkt dat het overgrote deel
nog steeds deelneemt wegens de huiswerkbegeleiding die wordt aangeboden, alhoewel
er ook een aanzienlijk deel is dat voor de werkruimte komt. In sommige gevallen gaven
scholieren ook aan voor de workshops en overige services te komen. Scholieren gaven
vaak meerdere redenen waarom ze deelnamen aan het project (zie figuur 4). 

SCHOOLNIVEAU & REDENEN 
VOOR DEELNAME



IMPACT
Dit jaar hebben we ook deelnemende scholieren gevraagd om te evalueren wat
de deelname aan Studiehub voor hen heeft betekend. Deze evaluatie heeft
schriftelijk plaatsgevonden, waar er aandacht is besteed aan drie onderdelen. De
evaluaties waren compleet anoniem, waardoor leerlingen op een eerlijke en
veilige manier hun mening konden delen. Het eerste onderdeel betreft de impact
die de deelname aan Studiehub heeft gehad op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerling, zoals zij dit zelf waarnemen. Hier is gekeken naar
o.a. de planvaardigheden van de scholiere, het zelfvertrouwen van de scholier en
de mate waarin de scholier vragen durft te stellen. In bijna alle gevallen werden
deze onderdelen positief beoordeeld, wat wil zeggen dat de scholier een
positieve invloed ondervindt wegens deelname aan het project. Sommige
scholieren gaven aan geen of weinig vooruitgang te merken door het project,
alhoewel dit aandeel relatief klein is (zie tabel hieronder). Scholieren waren
vooral positief over de mate waarin zij bezig waren met schoolwerk en zicht
hadden op ze nog moesten doen. Ook is het zelfvertrouwen en het
concentratievermogen van scholieren hard gestegen. 

EVALUATIE



ACADEMISCHE ONTWIKKELING
Verder hebben we tijdens de evaluatie van het project ook gelet op de
academische ontwikkeling van de scholier. Hier hebben we gefocust op inzet en
motivatie van scholieren, eveneens als de motivatie om een vervolgstudie te
doen. Alhoewel we ook de academische prestaties (d.w.z. cijfers) van de
scholieren hebben gelet, hebben we deze niet meegenomen in de evaluatie van
het project, aangezien er geen causaal verband gelegd kan worden tussen de
twee. In het geval van academische ontwikkeling gaven de scholieren wederom
aan dat deelname aan het project een positieve invloed heeft gehad op
bijvoorbeeld hun motivatie om een vervolgstudie te doen als wel harder te
werken om hun doelen te bereiken. Opvallend is dat er nog een redelijk aandeel
scholieren is die niet goed weet wat ze na hun schooltijd willen doen. 

CONCENTRATIE
Als laatste hebben we ook gelet op hoe de scholieren het project en de
werkomgeving zelf ervaren. Hier hebben we de nadruk gelegd op de mogelijkheid
om geconcentreerd te werken, dan wel om hulp te ontvangen van de
huiswerkbegeleiders. Scholieren gaven overweldigend aan dat ze
geconcentreerd aan hun schoolwerk kunnen zitten en ook vragen durven te
stellen aan de huiswerkbegeleiders. Opvallend is dat scholieren nog wel enige
last kunnen ondervinden van hun telefoon of andere scholieren, waarbij er naar
een balans gezocht moet worden tussen het vrije karakter van Studiehub en de
mogelijkheid om in stilte te werken.



Gelet op de uitkomsten die komen uit de evaluatie van de scholieren en de eindevaluatie
die de commissie heeft gehad, zijn er verschillende plannen voor aankomend schooljaar.
Uit de evaluatie bleek dat er nog een redelijk aandeel scholieren niet zo goed weet wat
ze na hun schooltijd willen doen. Voor aankomend schooljaar willen we dit oppakken
door studenten uit verschillende studierichtingen uit te nodigen (in samenwerking met
evenementen) om de scholieren zo inzicht te bieden in wat er allemaal mogelijk is na het
voortgezet onderwijs. 
BALANS
Verder bleek dat scholieren nog wel enige last ondervonden van hun telefoon of andere
scholieren. Dit is ook iets waar de commissie afgelopen schooljaar meerdere malen
tegenaan is gelopen. Dit schooljaar was een uitdagends schooljaar voor de scholieren
die een groot deel thuis onderwijs hebben gevolgd. De commissie is daarom ook wat
losser geweest met het ‘handhaven’ van de regels. Voor aankomend schooljaar is het
wel een doel om meer een balans te vinden tussen het vrije karakter van Studiehub en
de mogelijkheid om in stilte te werken. Om duidelijkheid te scheppen naar de scholieren
en begeleiders willen we het jaar daarom ook aftrappen met een eindevenement. Hierbij
worden de huisregels samen met de scholieren opgesteld, om zo hopelijk te komen tot
de juiste balans.
OUDERBETROKKENHEID
Afgelopen schooljaar is er ook een stap gemaakt om de ouderbetrokkenheid te
verbeteren. Voor aankomend schooljaar willen we dit verder uitbreiden door ook de
ouders te bereiken die nu iets lastiger te bereiken zijn doordat er bijvoorbeeld sprake is
van een taalbarrière. Het filmproject zou hier een mooie eerste stap voor zijn. Naast de
ouderbetrokkenheid willen we ook een goede band opbouwen met de scholieren en op
de hoogte blijven van hun voortgang op school. Door middel van de evaluaties, intake
bij nieuwe scholieren en 1 op 1 gesprekken met de scholieren, verwachten we
scholieren nog beter te kunnen ondersteunen.



PROJECT
PROJECTOMSCHRIJVING
Het project Inspire to Aspire is
gelanceerd op 6 november 2020 met als
doelstelling om kansenongelijkheid in (de
aanloop naar) het hoger onderwijs te
verminderen. Inspire to Aspire is een
samenwerking tussen Diversity Talks en
het Student Impact Centre van de De
Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FNWI). Het
doel van het programma is om de
overstap naar het hoger onderwijs voor
scholieren te vergemakkelijken. Deze
doelstelling wordt bewerkstelligd door
een mentorrelatie aan te bieden aan de
scholier, waarin de scholieren terecht
kunnen met vragen over huiswerk,
tentamens en algemene vragen over
studeren en de aanloop hiernaartoe.
Daarnaast worden studenten ingezet om
op scholen klassikaal te presenteren over
studiekeuze en studeren. Per school aan
de hand van de behoefte van de school
en haar leerlingen vastgesteld wat het
programma kan betekenen voor de
school en hoe de klassikale sessies
worden ingericht. In de 1-op-1
begeleiding ondersteunen de student-
mentoren de scholieren op zowel
academisch als persoonlijk vlak.

ROLMODELLEN & MENTORING
Het project Inspire to Aspire is
gelanceerd op 6 november 2020 met als
doelstelling om kansenongelijkheid in (de
aanloop naar) het hoger onderwijs te
verminderen. Inspire to Aspire is een
samenwerking tussen Diversity Talks en
het Student Impact Centre van de De
Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FNWI). Het
doel van het programma is om de
overstap naar het hoger onderwijs voor
scholieren te vergemakkelijken. Deze
doelstelling wordt bewerkstelligd door
een mentorrelatie aan te bieden aan de
scholier, waarin de scholieren terecht
kunnen met vragen over huiswerk,
tentamens en algemene vragen over
studeren en de aanloop hiernaartoe.
Daarnaast worden studenten ingezet om
op scholen klassikaal te presenteren over
studiekeuze en studeren. Per school aan
de hand van de behoefte van de school
en haar leerlingen vastgesteld wat het
programma kan betekenen voor de
school en hoe de klassikale sessies
worden ingericht. In de 1-op-1
begeleiding ondersteunen de student-
mentoren de scholieren op zowel
academisch als persoonlijk vlak.

http://www.studiehub.com/
http://www.studiehub.com/
http://www.studiehub.com/
http://www.studiehub.com/


SAMENWERKING AMSTERDAM
In de periode september 2020 - juni 2021 heeft het project bijna 400 scholieren
weten te bereiken op zes verschillende middelbare scholen, met de inzet van
negenentwintig studenten van onder andere de UvA, VU en HvA. Van deze 400
scholieren zijn er 17 scholieren die mee hebben gedaan met het
mentorprogramma. Deze mentees hebben op regelmatige basis of naar behoefte
contact gehad met hun mentor. Het project en haar activiteiten vinden met name
plaats in Amsterdam doordat Diversity Talks daar gevestigd is en samenwerkt
met plaatselijke organisaties en individuen. Zo heeft Inspire to Aspire onder
meer een structurele samenwerking met verschillende middelbare scholen in de
stadsdelen Oost, Zuid-Oost en Nieuw-West. Door kennis en ervaring binnen
Diversity Talks met StudieHub en na het eerste pilotjaar van Inspire to Aspire
kan gesteld worden dat het Inspire to Aspire project uitvoerig realistisch en
haalbaar is. 

RESULTATEN EVALUATIE
Op verschillende momenten hebben er kwalitatieve evaluaties plaatsgevonden,
met zowel de scholieren, studenten, en met de middelbare scholen. De
voortvloeiende commentaren en feedback gaven een positief stemgeluid met
betrekking tot het project en uitvoering hiervan door het project. Naast dat de
mentees positieve feedback gaven, gaven de mentoren ook aan dat de mentees
het mentorprogramma waarderen. De klassikale sessies werden ook positief
ontvangen door zowel de scholieren, middelbare scholen docenten en decanen.
In de laatste enquête van de mentees kwam naar voren dat hun motivatie en
zelfvertrouwen is toegenomen dit jaar. Of dit helemaal te danken is aan het
mentorprogramma is echter niet te meten. Verder sloot het project grotendeels
aan bij de verwachtingen van de scholieren, mentees en mentoren. 

Al met al heeft deze overwegend positieve evaluatie tot een voortzetting van
Inspire to Aspire in het jaar 2021/2022 geleid. Een groot deel van de
deelnemers van het pilotjaar zetten hun inzet voort voor het volgende
academische jaar. 

EVALUATIE



SCHOLEN
Met de middelbare scholen zijn nog geen structurele samenwerkingen
aangegaan. Hoewel we wel al uitgenodigd zijn voor het volgende schooljaar om
weer langs te komen bij verschillende middelbare scholen, waaronder Openbare
Scholengemeenschap Bijlmer en Comenius. De scholen hebben aangegeven erg
blij met het project te zijn. Positieve geluiden kwamen onder meer van de
decanen, docenten en leerlingen. De mentees en mentoren die zich aanmelden
voor het project registreren zich via de website. Met hen wordt een
intakegesprek gehouden om kennis te maken. Hetzelfde geldt voor dat voor
nieuw contact met de scholen en andere organisaties er een oriëntatie- en
kennismakingsgesprek wordt opgesteld. Dit is om onder andere de veiligheid van
de activiteiten en de betrokkene te garanderen. 

COMMUNICATIE EN ACTIVITEITEN
Diversity Talks wordt goed gerepresenteerd op sociale media. Dit ondersteunt
onder meer de bekendmaking van activiteiten, van werving van mentoren tot het
aankondigen van evenementen zoals boekenclubactiviteiten. De activiteiten zoals
trainingen en workshops worden in samenwerking met de
evenementencommissie van Diversity Talks zorgvuldig uitgedacht en uitgevoerd.
De klassikale sessies worden met de school doorgesproken en onderling
geregeld en de mentorrelaties worden onderling tussen de mentor en mentee
geregeld, onder begeleiding van de commissieleden van Inspire to Aspire. 

STRUCTURELE INBEDDING



Er structurele meetmomenten plaatsvinden voor de evaluatie van het project,
met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes, om zo ook gedurende het
jaar programmatische aanpassingen te kunnen maken naargelang de
behoeften van de scholieren.
De projectleiders meer inzicht hebben in het contact tussen de koppels en de
frequentie. De mentoren zullen maandelijks een verslag en reflectie stukje
schrijven, om de projectleiders op de hoogte te brengen. 
De ouders van de scholieren zullen we meer betrekken, om zo de motivatie en
steun vanuit huis te vergroten voor de scholieren. 
Er structurele samenwerking met scholen komt, met Diversity Talks waarbij
Inspire to Aspire en StudieHub samen gepresenteerd wordt aan scholen.

VOORUITBLIK
Aan de hand van de feedback van deelnemers (scholieren en studenten) en
andere betrokkenen (scholen, ouders, etc.), zullen er voor het komende
academische jaar verschillende elementen toegevoegd worden aan het project,
zodat;

1.

2.

3.

4.

Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat er veel beperkingen waren in dit
afgelopen pilotjaar van Inspire to Aspire, vanwege de Covid-19 pandemie. Voor
het komende projectjaar zullen er, mocht de overheid het toestaan, meer fysieke
trainingen, workshops en creatieve opdrachten georganiseerd worden voor de
mentees en mentoren. Dit zal de motivatie en onderling contact tussen de
betrokkenen verhogen. 

 Al met al heeft Inspire to Aspire een succesvolle afsluiting en beproeving
bewerkstelligd voor de periode van november 2020 - juni 2021, en een goede
voortzetting van het project opgesteld voor de periode van augustus 2021 - juni
2022.
 



COMMUNITY
BULDING
MEDIA & EVENEMENTEN
Ook heeft Diversity Talks een evenementen- en media commissie. Het doel van deze
twee commissies is om studenten uit het hoger onderwijs te informeren over
maatschappelijke vraagstukken en hen te verbinden met het hoger onderwijs. Zo
organiseert de evenementencommissie regelmatig lezingen en besprekingen over
onderwerpen die te maken hebben met diversiteit, inclusie en de multiculturele
samenleving. Ook bieden zij door het organiseren van bondingsactiviteiten, een netwerk
aan gelijkgestemden. Studenten die eenzaamheid ervaren of een netwerk aan
gelijkgestemden missen, worden daarmee geholpen. Ook in Covid tijden zijn deze
netwerken erg goed onderhouden. Daarnaast organiseert de Evenementencommissie
ook evenementen voor Studie Hub en Inspire 2 Aspire scholieren, om de onderlinge
samenhang te bevorderen en hen op een educatieve manier leuke evenementen aan te
bieden, zoals studiekeuze dagen.
SOCIAL MEDIA
De mediacommissie zorgt door het gebruik van social media kanalen voor bewustzijn
over kansenongelijkheid in het onderwijs. Door middel van verschillende posts en blog
kanalen, wordt geprobeerd om studenten, vooral in het COVID tijdperk, te bereiken en
informeren over verschillende onderwerpen. De posts die worden gemaakt door de
commissie worden verspreid op Instagram, Facebook en LinkedIn, waar honderden
kijkers de bijdragen bekijken. Op een laagdrempelige manier worden concepten en
ideeën over kansenongelijkheid uitgelegd. Ook beheren zij een Instagramaccount
genaamd @dewegwijzers, een platform speciaal voor scholieren waarin tips en tricks
worden gegeven over studiekeuze, studiefinanciering en loopbaan carriere. Door hun
werk leren de commissieleden meer over mediagebruik, worden ze geïnformeerd over
verschillende topics en leren ze blogs schrijven. Dit verbetert hun schrijfvaardigheid en
creativiteit.  
Van bovenstaande projecten wordt verwacht deze verder door te zetten en ontwikkelen
in de komende jaren. De visie van de stichting wordt uitgedragen op een langere termijn,
waarin het van belang is om deze projecten te blijven faciliteren. 
RESULTATEN & EVALUATIE
In 2020/2021 heeft de mediacommissie voor een flinke groei in social media bereik
gezorgd, door regelmatig content te posten. Wij hebben dit jaar ongeveer 100 posts
gemaakt, door zo’n 3 keer per week te posten. Door het creëren van een huisstijl en het
regelmatig posten, zorgen wij ervoor dat onze content herkenbaar is en dat wij op de
radar blijven bij de leden van onze online community.



ONLINE BEREIK
In de periode van september 2020 t/m juli 2021 hebben wij een totaal bereik behaald
van 24k unieke gebruikers op Facebook, 23k unieke gebruikers op Instagram en 29k
unieke gebruikers op LinkedIn. Tijdens deze periode hebben wij op Facebook 53 vind-ik-
leuks erbij gekregen (totaal nu: 328), op LinkedIn hebben wij 287 volgers erbij gekregen
(totaal nu: 621 volgers). Vooral op Instagram, een door jongeren veel gebruikt medium,
hebben wij een groot aantal volgers erbij gekregen (rond de 8,5k) waardoor wij nu 1k
volgers hebben.
SUCCESVOL EERSTE JAAR
Aangezien de mediacommissie in september 2020 is begonnen (toen nog in
samenwerking met de evenementencommissie) kunnen wij terugkijken op een jaar
waarin wij flink zijn gegroeid en veel mensen hebben bereikt met onze content. Dit blijkt
ook uit het aantal sollicitaties dat wij ontvangen wanneer wij vacatures open hadden
staan, dit aantal is flink omhoog gegaan in vergelijking met het voorgaande jaar. Tijdens
sollicitatiegesprekken horen wij ook steeds vaker dat de studenten onze organisatie via
social media hebben leren kennen. Daarnaast heeft onze social media campagne ook
een rol gespeeld in het feit dat het Inspire to Aspire project genoeg stemmen heeft
ontvangen tijdens de Oost Begroot ‘wedstrijd’ van de Gemeente Amsterdam. Al met al
was het dus een succesvol eerste jaar voor de mediacommissie. 
VOORUITBLIK
Wij verwachten dat de social media kanalen zullen verder groeien en zullen ons richten
tot het vergroten van ons bereik. Daarnaast willen we de interactie bevorderen. Denk
hierbij aan een groter volgersaantal en meer likes en reacties. Hiermee willen wij de
naamsbekendheid van de stichting vergroten en meer mensen bereiken. Door het
verspreiden van een nieuwsbrief hoopt de organisatie meer mensen te bereiken en hen
up-to-date houden met wat er speelt in de organisatie, zoals evenementen die ze
kunnen bijwonen en nieuwe blog posts. Deze zal op maandelijkse basis worden gedeeld.
Ook zullen wij binnenkort een video campagne lanceren die zal bijdragen aan de
toegankelijkheid van het onderwijs. Met dit project informeren wij ouders over het
Nederlandse onderwijssysteem. Bovendien zullen wij enkele scholieren van onze
projecten zoals StudieHub en Inspire to Aspire interviewen over hun ervaringen met de
projecten en deze delen op onze social media. Op deze manier laten wij zien hoe
scholieren onze programma’s zelf hebben ervaren.



Diversity Talks’ projecten onderling verbinden
Diversity Talks’ leden verbinden
Diversity Talks’ doelgroep bestaande uit young professionals, scholieren en
studenten verbinden. 

EEVENEMENTEN
Middels het organiseren van een uitgebreid en veelzijdig aanbod aan evenementen,
werkt Diversity Talks toe naar haar missie. 
De evenementen zijn gefocust op het delen van kennis, het ontmoeten van anderen en
het bouwen van een inclusieve studenten gemeenschap. Het doel is om studenten uit
het hoger onderwijs te informeren over maatschappelijke vraagstukken en hen te
verbinden met het hoger onderwijs. Ook bieden wij door het organiseren van
bindingsactiviteiten, een netwerk aan gelijkgestemden. Studenten die eenzaamheid
ervaren of een netwerk aan gelijkgestemden missen, worden daarmee geholpen. 
Hiernaast organiseert de evenementencommissie ook evenementen voor StudieHub en
Inspire to Aspire scholieren, om de onderlinge samenhang te bevorderen en hen op een
educatieve manier leuke evenementen aan te bieden.
 
DOELSTELLING
Het doel van de evenementencommissie is om een grotere verbinding en awareness  te
creëren omtrent diversiteit en inclusie (D&I) met een focus op het (hoger) onderwijs  en
het creëren van een community rondom Diversity Talks. De focus ligt in het jaar
2021/2022 nadrukkelijk op het creëren van een community middels het verbinden van
de volgende partijen;

ACTIVITEITEN
Om de doelstelling te verwezenlijken gaat evenementen richt zich op drie soorten
evenementen, oftewel pijlers;
Academische evenementen: 
Gefocust op het delen van kennis. Hiernaast wordt de onderlinge samenhang bevorderd
door de doelgroep op een educatieve manier leuke evenementen aan te bieden.
 > Studiekeuzehulp/voorlichtingsavonden 
 >Workshops & trainingen
>  Diversity Talks Games
Sociale evenementen
>  Openings- en afsluitingsevenementen
>  Algemene vergadering & bonding
Netwerk evenementen
Het doel van netwerkevenementen is het ontmoeten van anderen en het bouwen van
een inclusieve studenten gemeenschap. 
 >Diversity Talks Books & more
 >Wervings Evenementen

 



16 oktober: Dialoogavond over de documentaire The Uprising i.s.m Pravini
Baboeram
11 november: Pubquiz Studenten, met meer dan 30 deelnemers. 
17 november: Filmbespreking 13th. 
11 januari: Boekbespreking "Mijn ontelbare identiteiten" 
 8 februari: Discussieavond: The social dilemma
16 april: Dialoogavond: "Knock down the house"
20 mei: Dialoogavond: Anti-aziatisch racisme
18 juni: Dialoogavond "Klassen" 

 
2020-2021
Hoewel de Corona pandemie voor veel belemmeringen in onze evenementen aanbod
heeft gezorgd, heeft Diversity Talks toch veel evenementen succesvol kunnen
organiseren. Met onze evenementen hebben wij ongeveer 140 studenten bereikt en
verbonden aan een netwerk.
Een overzicht van alle georganiseerde activiteiten: 



OVERIGE
ACTIVITEITEN

STUDENT
IMPACT
CENTRE

SAMENWERKING FNWI
In januari 2020 is het Student Impact Centre (SIC) opgezet uit een samenwerking
tussen Diversity Talks en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica (FNWI). Het SIC is een nauwe samenwerkingspartner van Diversity Talks.
Als onderdeel van de onderwijsorganisatie van de faculteit dient het SIC om de
maatschappelijke betrokkenheid van de studentenpopulatie te bevorderen. Dit wordt
gedaan door een gezamenlijk platform te bieden waarin maatschappelijke student
initiatieven worden begeleid en waarin Diversity Talks een rol heeft als ondersteuner. In
het jaar 2020/21 is er nauw samengewerkt met het Student Impact Center door
wekelijkse vergaderingen, ondersteuningen op zowel financieel als administratief gebied
en het organiseren van activiteiten. Zo heeft Diversity Talks twee trainingsdagen
georganiseerd in samenwerking met het Student Impact Center om studenten vanuit
het FNWI samen te brengen. Ook is er veel nagedacht over organisatiestructuren en
positionering binnen de universiteit. Het SIC trekt nauw op met Diversity Talks om
studenten binnen het FNWI zo veel mogelijk te kunnen bereiken en de maatschappelijke
studentenbetrokkenheid te vergroten. Zo zijn er verschillende FNWI studenten
betrokken bij projecten van Diversity Talks, zoals Studiehub en Inspire 2 Aspire. Deze
samenwerking zorgt ervoor dat scholieren uit projecten, de faculteit beter leren kennen
en interesse opwekken voor vervolgstudies. Hierdoor bereikt het SIC een bredere,
diverse aantal aan scholieren, die in de toekomst binnen de UVA kunnen studeren. De
studentenpopulatie wordt hiermee verbreed. Daarnaast ontwikkelen studenten van het
FNWI soft skills bij het helpen van scholieren, en komen zij in aanraking met
verschillende culturen en leeftijden. De kloof tussen academici en de buurt wordt
hiermee verkleind. Er wordt geprobeerd om de student dichterbij de stad te brengen, en
scholieren bij de universiteit.  



TRAININGEN
Ook biedt Diversity Talks trainingen aan op het gebied van diversiteit,
kansenongelijkheid en unconscious bias aan. Deze trainingen worden ontwikkeld
en gegeven door bestuursleden. De trainingen worden aangeboden op verzoek
van verschillende (studenten)organisaties. In deze trainingen wordt er gefocust
op de basisconcepten van diversiteit en inclusie, unconsciousness bias en
privilege. Ook bieden wij manieren om inclusiever te werk te gaan binnen
organisaties die onze trainingen volgen. De interactieve trainingen zorgen ervoor
dat deelnemers actief worden aangemoedigd om te reflecteren op hun denkwijze
en organisatie, en om diversiteit en inclusie aan te moedigen. Daarnaast worden
er trainingen over kansenongelijkheid aangeboden om meer bewustzijn te
creëren over verschillen in gelijkheid in het onderwijs. Het aanbieden van
trainingen is daarnaast ook een ontwikkelpunt voor de bestuursleden, die
presentatievaardigheden ontwikkelen die ze op een later stadium ook kunnen
gebruiken. 



COVID-19
ONDERZOEKS
RAPPORT
Met de plotse inbreuk van COVID-19 is het concept van studeren veranderd. In
deze verandering worden bestaande ongelijkheden benadrukt en duiken nieuwe
ongelijkheden op. Het waarnemen van deze ontwikkelingen is essentieel voor het
bieden van passende oplossingen, en zo de negatieve effecten van de crisis te
beperken. In dit student geleiden onderzoek is zowel via kwantitatief (enquête)
als kwalitatief (focusgroepen) onderzoek het effect van de COVID-19 pandemie
op FNWI studenten in kaart gebracht. Hiervoor is gefocust op drie thema's:
Onderwijs, Welzijn en Wonen & Werken. Hieruit blijkt dat de COVID-19 pandemie
en het daaruit volgende online onderwijs een grote impact heeft gehad op zowel
studenten als medewerkers van de faculteit. Alhoewel studenten de extra inzet
van hun docenten waarderen heeft vooral de afname in het contact tussen
studenten onderling en met docenten ervoor gezorgd dat studeren moeilijker is
geworden en met name bestaande ongelijkheden zijn versterkt. In het rapport
bespreken wij de drie thema’s die zowel in de vragenlijst als in de focusgroepen
het meest aan bod zijn gekomen. Dit zijn onderwijs, welzijn en wonen & werken.
Per thema zullen in het rapport de belangrijkste punten en conclusies genoemd
worden. 
Dit onderzoek is uitgevoerd na een succesvolle aanvraag voor een facultaire
Science4all beurs door Diversity Talks, het Student Impact Centre en de Women
in the Faculty of Science (WiF) - Student Chapter. Het doel was het in kaart
brengen van bestaande en nieuwe ongelijkheden in het onderwijs, en specifiek
op de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) ten
tijde van COVID-19. Hierbij werd gefocust op kwetsbare studenten, maar ook op
de studentenpopulatie van de FNWI in het algemeen. Het onderzoek bestond uit
het ontwikkelen en uitzetten van een vragenlijst en het organiseren van
focusgroepen. De vragenlijst werd verstuurd naar de ruim 6500 bachelor- en
masterstudenten van de FNWI en ingevuld door 936 studenten (14,4%). Aan het
eind van de vragenlijst konden geïnteresseerde studenten zich opgeven voor een
focusgroep, hier hebben 87 studenten hun e-mailadres opgegeven. In totaal
hebben we 22 bachelor studenten gesproken, verdeeld over 5 focusgroepen.



VIDEOPROJECT
Diversity Talks is in Juli een video-series gestart waarin het middelbaar- en
hoger onderwijs aan ouders wordt uitgelegd die de Nederlandse taal niet
(volledig) beheersen. Studenten die beschikken over de Arabische, Turkse,
Spaanse en Engelse taal zullen betrokken zijn bij het opzetten en produceren van
deze videoreeks. Het doel van deze videoreeks is om ouders met een niet-
westerse achtergrond die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen te
informeren over het Nederlands schoolsysteem. Door deze
informatieverstrekking pogen we om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Op
deze manier worden ouders beter geïnformeerd waardoor ze zijn/haar/hun
kinderen kunnen ondersteunen in hun loopbaan of studiekeuze. Hiermee wordt
gepoogd om de kansenongelijkheid binnen het onderwijs te verkleinen.
Informatiebeschikking wordt zo verspreid onder verschillende talen,waarin de
video’s op lokale manieren verspreid zullen worden door o.a. sociale media,
moskee gemeenschappen, achterban van politieke partijen etcetera.
Tegelijkertijd worden studenten actief meegenomen in de ontwikkeling, waarin
zij zichzelf kunnen ontwikkelen binnen maatschappelijke onderwerpen op een
creatieve wijze. 
Evaluatie/voortzetting 2020/2021 
Het videoproject is van start gegaan in juni 2021, nadat projectleider Naomi
Kanapathypillai is aangesteld. Na enkele brainstormsessies zijn er gezamenlijk
met het bestuur beslissingen gemaakt om dit project goed te laten verlopen.
Afgelopen weken zijn de thema’s vastgesteld, is het script geschreven en zijn er
vertalers voor ieder filmpje aangesteld. Verschillende studenten hebben het
script vertaald naar het Turks, Arabisch, Engels en Spaans. Hiervoor zijn social
media posts uitgezet. De volgende stap was een draaidag voor het maken van
alle filmpjes. Bestuurslid Nadia Murady heeft de video's gepresenteerd, en
Liedewei Lootens, tevens projectleider van Inspire to Aspire, heeft de video's
geedit. De samenwerking met de projectleider en het bestuur loopt erg soepel,
waarbij er wekelijks overlegd wordt over de structuur, de plannen en het
verloop. Zo is er in de zomer in samenwerking met de mediacommissie een social
media campagne ontworpen. Het doel hiervan is om de videos op verschillende
kanalen te promoten zodat de doelgroep, van ouderen met een
migratieachtergrond wordt bereikt. Scholen, politieke partijen en lokale
initiatieven zullen worden meegenomen in de campagne. Wij verwachten een
succesvolle afronding van het project waarbij we op verschillende wijzes de
video's willen inzetten om kansenongelijkheid tegen te gaan. 

mailto:naomi.kanapathypillai@gmail.com


WERVING
INKOMSTEN

Gemeente Amsterdam 
De Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit
van Amsterdam 
Oranjefonds 
VSB fonds 
De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
ECHO

Stichting Diversity Talks heeft geen winstoogmerk en verwerft diens inkomsten op een
manier dat alle kosten worden gedekt. Hiervoor worden subsidieaanvragen en
fondsenwervingen gedaan bij verschillende partners. Deze aanvragen worden
gezamenlijk met het bestuur besproken en opgezet, waarbij er op verschillende
momenten in het jaar een aanvraag wordt ingediend. Er zijn verschillende partners
waarbij dit wordt gedaan. In het nieuwe jaar zal dit systeem worden aangehouden, en
zal de stichting weer door fondswerving bij zowel particuliere organisaties als
overheidsinstellingen inkomsten proberen te verkrijgen. 
Enkele samenwerkingspartners van Diversity Talks zijn: 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Er is een bestaande rekening en spaarrekening waarop het vermogen wordt beheerd en
uitgekeerd. Het zeggenschap over het vermogen is verdeeld over alle bestuursleden en
het toezichthoudend bestuur. De penningmeester voert dit zeggenschap uit door het
vermogen in overleg met het bestuur te beheren. Twee bestuursleden en twee
toezichthouders hebben toegang tot het vermogen van de stichting. Geen van hen kan
een meerderheid vormen of het geld gebruiken mits er geen toestemming is gevraagd.
De penningmeester zorgt ervoor dat deze rekening in de gaten wordt gehouden en het
geld wordt uitgekeerd aan de juiste personen. Ook stuurt de penningmeester facturen
op naar samenwerkingspartners en fondsen, om de inkomsten bij te houden. De
penningmeester maakt gebruik van een financieel reglement voor alle bestuur- en
commissieleden om een overzichtelijke weergave van het vermogen te behouden. Dit
wordt gedaan door een declaratieformulier. Jaarlijks wordt er een jaarrekening en
jaarbegroting gemaakt waarin de huidige en toekomstige gang van materiële zaken
wordt vastgelegd. Deze gegevens zijn essentieel en bieden een houvast voor de
stichting en diens uitgaven. 



De besteding van het vermogen gaat voornamelijk naar de materiële kosten zoals huur
voor projecten en coördinatiekosten. Er wordt niet meer vermogen behouden dan nodig
is voor de activiteiten van Diversity Talks. Werknemers worden maandelijks uitbetaald,
waarbij bedragen worden bepaald door de boekhouder. Deze bedragen stammen voort
uit de gemaakte onkosten en worden betaald uit fondsen en subsidies die voor ieder
project zijn verkregen. Ook vrijwilligers krijgen een maandelijkse bijdrage wegens hun
diensten. Deze bijdragen bestaan uit minimale vrijwilligersvergoedingen.
Toezichthouders krijgen een vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van
de vergaderingen. Het bedrag wat toezichthouders toegekend krijgen wordt bepaald
per uur aan gemaakte diensten. De penningmeester zorgt ervoor dat de kosten van
projecten ook worden betaald en het contact met samenwerkingspartners wordt
behouden. Iedere commissie krijgt bepaalde budgetten voor projecten. Geld wat aan
het einde van het jaar wordt overgehouden per project, wordt in het nieuwe jaar
herverdeelt. Om overschotten te voorkomen, worden daarom aangepaste subsidies
aangevraagd. 
Transparantie binnen de stichting is erg van belang, waardoor de instelling ervoor heeft
gekozen om half jaarlijks de jaarrekening, begroting en budget te delen. 
Het vermogen van de stichting wordt naast de penningmeester beheert door de
boekhouder. De boekhouder van stichting Diversity Talks is Oscar van Elk,
registeraccountant voor Ulutuz & van Elk B.V. Per kalenderjaar wordt de boekhouder
betaald om rekeningen voor Diversity Talks te controleren en belastingen uit te
rekenen. 
Beloningsbeleid
Stichting Diversity Talks voorziet haar betrokken vrijwilligers, projectleiders, leden van
de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht van financiële vergoeding.
Binnen dit beloningsbeleid is er onderscheid te maken tussen drie verschillende vormen
van vergoeding.
Voor de vrijwilligers worden bedragen gehanteerd van dan wel €75 (vijfenzeventig) dan
wel €150 (honderdvijftig) per maand. De hoogte van de vergoeding hangt af van het
aantal uur dat de vrijwilliger gemiddeld uitvoert op een wekelijkse basis. Binnen
Stichting Diversity Talks wordt er onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers die
gemiddeld 4 (vier) uur per week werken en vrijwilligers die gemiddeld 8 (acht) uur per
week werken. In het geval dat de vrijwilliger gemiddeld 4 (vier) uur per week werkt,
ontvangt hij/zij/hun een vergoeding van €75 (vijfenzeventig). In het geval dat de
vrijwilliger gemiddeld 8 (acht) uur per week werkt, ontvangt hij/zij/hun een vergoeding
van €150 (honderdvijftig). Deze bedragen zijn conform de regels voor vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties.



De leden van de Raad van Toezicht
ontvangen een vacatievergoeding per
vergadering die de leden voorbereiden en
bijwonen. Deze vacatievergoeding betreft
een bedrag van €__ per vergadering. De
hoogte van de vacatievergoeding worden
vastgesteld door de Raad van Toezicht met
inachtneming van de daartoe geldende
wettelijke kaders (waaronder de Wet
normering topinkomens). In het bepalen
van de vergoeding houdt de Raad van
Toezicht rekening met de zwaarte van de
functie, de maatschappelijke waarden en
normen, de maatschappelijke functie van
de stichting en eventuele adviezen of
regelingen voor de informele onderwijs
branche. De honorering is niet gekoppeld
aan de prestaties van de stichting. De
regeling voor de honorering en
onkostenvergoeding is openbaar en de
gegevens zijn opvraagbaar.

Voor de projectleiders en de leden van
de Raad van Bestuur geldt dat hun
financiële vergoeding wordt vastgesteld
aan de hand van de collectieve
arbeidsovereenkomst (cao) Nederlandse
Universiteiten voor student-assistenten.
De hoogte van het salaris is afhankelijk
van het ervaringsniveau binnen relevant
werkgebied van de projectleider of lid
van de Raad van Bestuur in kwestie. De
salaristredes zijn hieronder aangegeven.



RAAD VAN
TOEZICHT
Met ingang van 1 juli 2021 beschikt Stichting Diversity Talks over een Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht dient om de Raad van Bestuur te ondersteunen in
haar taken, in zoverre dit behoort tot de taken van de Raad van Toezicht. De taken en
verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een apart
reglement, waarin deze uiteen worden gezet. Verder dient de Raad van Toezicht om
het algemeen (strategische) belang van Stichting Diversity Talks te overzien en
behartigen. Daarnaast beschikt de Raad van Toezicht over het vermogen om
eventuele maatregelen te nemen met betrekking tot het functioneren van de Raad van
Bestuur, mits de Raad van Toezicht hier de noodzaak van inziet. 
De betrokkenheid van de Raad van Toezicht beperkt zich tot de algemene gang van
zaken van het functioneren van Stichting Diversity Talks, dan wel momenten die als
uitzonderlijk worden ervaren door de Raad van Toezicht. De dagelijkse taken en
bezigheden van de stichting behoren niet tot de taken en bezigheden van de Raad van
Toezicht, mits deze zich niet voordoen als uitzonderlijke situaties naar opvatting van
de Raad van Toezicht. Het Raad van Toezicht fungeert op de basis een gezonde relatie
met de Raad van Bestuur en plaats in het algemeen vertrouwen in de kunde en het
doen functioneren van de Raad van Bestuur. 
De Raad van Toezicht beperkt het contact met de Raad van Bestuur tot een het aantal
vergaderingen dat de Raad van Toezicht dan wel de Raad van Bestuur nodig acht om
het functioneren van Stichting Diversity Talks goed te doen verlopen. Hieronder vallen
een minimaal aantal vergaderingen die uiteen zijn gezet in het reglement van de Raad
van Toezicht. Daarnaast woont de Raad van Toezicht jaarlijks ook een vergadering bij
met de betrokken vrijwilligers en projectleiders van stichting Diversity Talks. De Raad
van Toezicht behoudt het recht om advies te verstrekken aan het de Raad van Bestuur
buiten deze vergaderingen om. 
Verder informatie betreffende het functioneren van de Raad van de Toezicht,
eveneens de verantwoordelijkheden, rechten en vergoedingen van de leden van Raad
van Toezicht kunnen opgevraagd worden via de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De voorzitter van de Raad van Bestuur verstrekt deze informatie alleen in overleg en
met goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
Per 1 juli 2021 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
Khaled Tamimy (functie nader te bepalen)
Fatiya Munkaila (functie nader te bepalen)
Erik van Halewijn (functie nader te bepalen)
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