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Door in Frankrijk te 

studeren, heb ik mijn 

droom waargemaakt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campus France lanceert een nieuwe 

communicatiecampagne geeft het woord aan degenen 

die in Frankrijk hebben gestudeerd. 
 
 
 
 

Campus France heeft een geheel 

nieuwe communicatiecampagne 

gelanceerd om de hoge kwaliteit van 

Franse hogeronderwijsinstellingen en 

hun opleidingen wereldwijd te 

promoten. 

In het verlengde van de nieuwe nationale 
attractiviteitsstrategie Bienvenue en France / 
Choose France wil Campus France, het 

agentschap voor de promotie van het Franse hoger 

onderwijs, de positie van Frankrijk versterken als 

een van de meest aantrekkelijke gastlanden op het 

gebied van hoger onderwijs voor middelbare 

scholieren en internationale studenten. De 
doelstelling, die in november 2018 werd 

vastgesteld door de Eerste Minister tijdens de 
Academic meetings for Francophonie, is het 

aantrekken van 500.000 studenten van over de 

hele wereld tegen 2027 (nu zijn het er 340.000). 

 

Deze nieuwe campagne wordt gesteund door het 

Franse ministerie van Europa en Buitenlandse 

Zaken en het Franse ministerie van Hoger 

Onderwijs, Onderzoek en Innovatie. De campagne 

promoot een open, ondernemend Frankrijk in het 
hart van Europa, dat talent uit de hele wereld 

aantrekt voor zijn verschillende kwalitatief 

hoogwaardige opleidingen, en dat dit onder de 

aandacht wil brengen. 
 

“In het hogeronderwijslandschap dat op mondiaal 
niveau steeds concurrerender wordt, wil Frankrijk zijn 
positie als belangrijk gastland behouden, alsmede 
zijn streven om de beste studenten aan te trekken 
voor zijn instellingen, of ze nu uit Afrika, Azië en 
Amerika komen”, benadrukt Béatrice Khaiat, 
directeur-generaal van Campus France. 



 
 
 

“Wonen in Frankrijk deed me beseffen dat ik risico’s 

kon nemen, dat ik iets kon vinden wat me echt beviel. 

Ik denk dat alles mogelijk is wanneer je de juiste 

personen en mogelijkheden tegenkomt.” 
 

Sandra Omo, een jonge Nigeriaanse die internationaal management heeft 
gestudeerd in Frankrijk en die zich nu inzet voor het recht op onderwijs. 

 
 
 
 

 
De vraag van Campus France voor studenten van 

over de hele wereld is: “En wat als studeren in 

Frankrijk je dromen waar kon maken?” 
 
 
 
Campus France zet in op 

brede samenwerking bij het 

uitstippelen van de 

studieloopbaan 
 

Voor het eerst heeft Campus France ervoor gekozen om 

niet alleen studenten maar ook alumni, instellingen, en, 

meer in het algemeen, alle actoren die betrokken zijn bij 

de studiekeuze centraal te stellen in zijn campagne. 

Studenten zijn vaak geïnteresseerd in een instelling 

omdat die door een bekende is aanbevolen. Deze mond-

op-mondreclame is op grotere schaal gebruikt voor de 

ontwikkeling van deze uitnodigende campagne. 
 

 
Innovatieve instrumenten 
 

Campus Frankrijk zet in op verschillende online 

communicatiekanalen om deze campagne te verspreiden 

in de 256 bureaus en informatiepunten die op de 

Ambassades van Frankrijk in 126 landen aanwezig zijn: 

een campagnespot in de vorm van een interactief spel 

over de “dromen” van een jonge student, een fotoserie 

van een twaalftal alumni van Franse instellingen die het 

gezicht zijn van deze campagne, diverse vormen van 

content en persoonlijke ervaringen van studenten op 

social media, die gericht zijn op studenten van over de 

hele wereld. 
  

Centraal in deze campagne staat de online communicatie 

maar ook de ervaringen van student-ambassadeurs uit 

verschillende regio’s, de zogenaamde “influencers”. Een 

van de hoogtepunten van de campagne is de lancering 
van het nieuwe platform genaamd Réalise ton rêve (maak 

je droom waar), waar de interactieve campagnespot over 

het thema ‘dromen’ te vinden is, evenals de twaalf foto’s 

met de profielen van zes mannen en zes vrouwen, die 

allemaal als buitenlandse student in Frankrijk zijn 

verbleven. 

 

 
 

 
Contact pers 
 

Florent Bonaventure 

Directeur de la communication et des Études 

florent.bonaventure@campusfrance.org 

01 40 40 81 00 
 

Aïcha Saulnerond 

Chargée de relations presse 

asaulnerond@hopscotchafrica.com 

06 16 63 58 62 

 
 
 

 
Ontdek het platform op 

www.realisetonreve.campusfrance.org  
 

Ontdek de campagne op onze social 
mediakanalen 
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