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Youssra El Ballaj



'Impact maken waar het moet, dat
doen we samen'

Doelen:

het bevorderen van de toegang tot en doorstroom naar academische
excellentie en studiesucces in het hoger onderwijs van studenten van
gemarginaliseerde groepen; 
het creëren van gelijke kansen voor iedereen in de weg naar het hoger
onderwijs en in het hoger onderwijs; 
het creëren van een inclusieve leer-, studie- en werkomgeving voor
iedereen; 
het creëren van een diverse leer- en werkomgeving die representatief is
voor onze pluriforme samenleving.

Diversity Talks is een studentenorganisatie die zich inzet voor
het bevorderen van diversiteit en inclusie in de maatschappij,
eerlijk hoger onderwijs en gelijke kansen in de aanloop
hiernaartoe.
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Bestuurslid
evenementen

Imge ErduralLiedewei Lootens

(zij/haar/haar)
 

Projectleider Inspire to
Aspire

(zij/haar/haar)
 

Projectleider StudieHub
Noord



STUDIEHUB

https://we.tl/t-rupgTKpkIN



WAT BIEDEN WIJ AAN?

Workshops &
trainingen

Mentoring

DIENSTEN

Klassiekale sessies

Rolmodellen



Vaardigheden
ontwikkelen

RETURN ON INVESTMENT

Ontwikkelen van
duurzame relaties

W
ELKE RESULTATEN BEREIKEN W

IJ VOOR
STUDENTEN EN SCHOLIEREN

Informatie delen

De overstap naar het
hoger onderwijs
gemakkelijker maken



RETURN ON INVESTMENT
W

ELKE RESULTATEN BEREIKEN W
IJ VOOR

DE SCHOLEN

Vermindering
werkdruk docenten
& decanen

Scholieren zijn
gemotiveerd, ondersteund
en geprikkeld

Kennis maken met
het leraarschap 

Maatschappelijk
impact maken



“Dank je wel … De meeste leerlingen en mentoren
reageerden positief. Zij geven o.a. aan dat "met echte" -
veelal leuke enthousiaste - studenten het hele
vervolgstudie traject hierdoor dichter bij hun staat, zij
voelen zich meer betrokken en ontwikkelen meer interesse
om een passende studie te onderzoeken. En laat dat nu ook
helpen om van deze middelbare schooltijd het beste te
maken.”

Middelbare school @Amsterdam
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“Leuke mentor, we helpen en motiveren elkaar en is een leuk
project” - Mentee

“Ik vond de trainingen erg leerzaam :)"
- Mentor

“Uitleg gekregen over bepaalde studies en hoe ik op zoek moet.
Ben hier tevreden over” - Mentee

“Hartelijk dank voor jullie inzet en hulpbereidheid” 
- Middelbare school @Amersfoort 

“Fijn om af en toe met iemand te praten over plan van aanpak”
- Mentee

“Hi! ik vind dat Inspire to Aspire een heel leuk project is en ik
heb er ontzettend veel van geleerd” - Mentor 



STUDIEHUB

INSPIRE TO ASPIRE

Liedewei Lootens - Projectleider 

Imge Erdural - Projectleider

Diversity.talks & dewegwijzers

Diversity Talks

Inspiretoaspire@diversitytalks.nl 
Liedewei@diversitytalks.nl

Diversity Talks

Diversity.talks & dewegwijzers

https://diversitytalks.nl/inspiretoaspire/school/ 
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info@diversitytalks.nl

Vragen?

www.diversitytalks.nl


