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Wat? 

Een pioniersstudent kiest als eerste van het gezin voor hoger onderwijs. Pioniersstudenten  
vinden minder snel hun weg naar het hoger onderwijs en haken sneller af – zeker als die ook een 
migratie-achtergrond hebben. KdG en BASF werkten samen om deze prestatiekloof te dichten.  

1. Schrijf ze naar succes: via brieven en in een videoboodschap delen onze studenten hun 
hogeschoolervaringen met laatstejaarsscholieren uit het secundair onderwijs – een 
sociaalpsychologische interventie. Het tonen van rolmodellen aan leerlingen met migratie-
achtergrond verhoogt het studiesucces van onze eerstejaarsstudenten met migratie-
achtergrond. Eerstejaarsstudenten gaan er vanuit dat zij enkel de zesdejaars motiveren, 
maar eigenlijk helpen zij ook zichzelf. 

2. De Zomerschool: nieuwe pioniersstudenten krijgen extra ondersteuning, nog  voor de start 
van het academiejaar. Het doel is de stap naar het hoger onderwijs te verkleinen:  

• door zelfvertrouwen en studievaardigheden te versterken 
• door de hogeschool en docenten te leren kennen 
• door een netwerk uit te bouwen van mede-pioniers-studenten.  

De begeleiding tijdens de Zomerschool is grotendeels in handen van hogerejaars 
pioniersstudenten. De Zomerschool vormt bovendien de kick-off voor een community die 
gedurende het hele academiejaar bijeenkomt onder leiding van hogerejaars studenten, voor 
workshops en netwerkvorming.  

Deze aanpak werkt. Van de deelnemers van de Zomerschool 2015, haakte slechts 1 student 
af. Voor editie van september 2016 verdubbelden we het aantal deelnemers en voor 2017 
gaan we weer voor een verdubbeling.  

BASF steunt dit project zowel financieel als menselijk. Als volwaardig partner is BASF net als SD 
Worx lid van de stuurgroep en aanwezig bij bereikte milestones. De samenwerking zet zich 
bovendien verder in de toekomst. 
 

Waarom?  

De KdG Hogeschool en BASF gaan de uitdaging aan om meer jongeren uit kansengroepen te 
laten in- én doorstromen in het hoger onderwijs, onder meer door studiecompetenties te 
versterken en door jongeren zich te laten thuis voelen op de hogeschool. 
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