Students 4 Students vraagt aandacht voor stagediscriminatie
Het studentenplatform Students 4 Students bedenkt en organiseert interventies die een link hebben met
de thema’s diversiteit en inclusie. In samenwerking met het Diversity Office en het StudieSuccesCentrum
zetten we de komende maanden het onderwerp stagediscriminatie op de kaart binnen Saxion.
Uit landelijke onderzoeken blijkt dat stagediscriminatie een probleem is. Binnen Saxion is dat volgens
Students 4 Students niet anders. Tegelijkertijd zien we ook dat het woord stagediscriminatie op
mijnSaxion geen hits oplevert en het voor studenten niet duidelijk is wat ze moeten doen wanneer ze
denken met stagediscriminatie te maken hebben. Dat moet veranderen!

We hebben jou nodig!
Vanuit Students 4 Students willen we verhalen ophalen: waar gaat het fout? Maar ook waar gaat het
goed en kunnen we (studenten en medewerkers) wellicht van elkaar leren. Daarom zijn we op zoek naar
verhalen. Ben jij een student of medewerker die te maken heeft (gehad) met stagediscriminatie op basis
van geloof, culturele achtergrond, functiebeperking, seksuele geaardheid of andere kenmerken en wil je
je verhaal (dat kan anoniem) met ons delen? Neem dan contact met ons op via dit formulier:
https://www.s4sstudentenplatform.nl/vertel-je-verhaal/. We gaan de verhalen bundelen om hiermee het
onderwerp binnen Saxion onderwerp van gesprek te maken.

Stagediscriminatie? Hoeft niet!
Door stagediscriminatie bespreekbaar te maken, is het makkelijker om er iets aan te doen. In de periode
tot de zomer wordt een aantal activiteiten georganiseerd om dit thema de aandacht te geven die het
verdient. Alvast een tipje van de sluier: een workshop met tips voor studenten, docenten en het werkveld
tijdens de Career Impact Week van eind maart. Houd mijnSaxion, maar ook onze socials in de gaten voor
deze en andere activiteiten.

Students 4 Students?
Students 4 Students project wil de kansen vergroten van studenten die eerste generatie Hoger Onderwijs
zijn en/of een migratieachtergrond hebben. Voor meer informatie kijk op onze
website: www.s4sstudentenplatform.nl of volg ons via Facebook of Instagram. Contact opnemen met de

projectleider kan ook: i.g.wijshake@saxion.nl. Voor het onderwerp stagediscriminatie richten we ons op
een bredere doelgroep.

