
Onderzoek en bevindingen 
 

 

Dit project heeft zich ontwikkeld op een manier dat we de structuur en inhoud van 

de database telkens moesten aanpassen als we nieuwe ontdekkingen deden, om te 

kunnen komen tot een hulpmiddel die over het 

algemeen invloedrijk is. 

We zijn in eerste instantie begonnen met het zoeken 

naar alleen sociaal-culturele projecten in instellingen 

voor hoger onderwijs, en naarmate het ontwikkelde, 

hebben we ons bereik uitgebreid naar educatieve, 

financiële en werkgerelateerde projecten. Ondanks 

deze aanpassing om de behoeften van vluchtelingstudenten tegemoet te komen, 

behoudt MUCT hetzelfde kerndoel; een complete en duurzame integratie voor 

vluchtelingstudenten binnen en buiten de studentengemeenschap.  

Hieronder leggen we de bevindingen uit die we hebben gemaakt, tijdens het maken 

van de database. 

  

We zijn op zoek gegaan naar 

a) initiatieven voor succesvolle sociale integratie van vluchtelingstudenten binnen de 

studentengemeenschap, en 

b) initiatieven geleid door vluchtelingen zelf; beide intenties in het onderwijskader binnen 

instellingen voor hoger onderwijs. Er is echter geen spoor van een project onder leiding van 

vluchtelingstudenten, ofwel omdat niet expliciet de oorsprong van de projecten wordt 

vermeld, of dat de deelname van vluchtelingstudenten aan het opzetten van programma's 

voor eigen gewin ontbreekt. De oorzaken van deze kloof zijn ons nog onbekend. De 

doelstelling was dan ook gericht op het verzamelen van initiatieven voor een succesvolle 

sociale integratie van vluchtelingen binnen de studentengemeenschap. Daarbij hebben we 

geconstateerd dat hoewel het aantal van deze initiatieven relatief hoog is (meer dan 50 

gevonden), de programma's verspreid zijn in het web en geen directe toegang hebben vanuit 

de hoofdbrowser, maar dat het nodig was om naar subpagina's te navigeren van de website 

van elke instelling om informatie te vinden over de programma's voor vluchtelingstudenten. 

  



Het resultaat varieerde bij het zoeken op basis van de sleutelwoorden in verband met de 

programma's van "internationale studenten", "migranten", "vluchtelingen", "nieuwkomers" 

en andere termen die de zoekresultaten beperkten. Bovendien was de taal een andere factor 

om te overwegen bij het zoeken naar de programma's, terwijl slechts een paar instellingen 

informatie verschaffen in een breed scala van talen - bijvoorbeeld: Arabisch, Frans, Spaans, 

Engels en Nederlands; de meerderheid van de instellingen maakt alleen gebruik van de 

Engelse en Nederlandse taal om programma's voor vluchtelingen te presenteren; en in 

sommige specifieke gevallen was de informatie alleen in het Nederlands beschikbaar. Ten 

behoeve van dit onderzoek zijn alle bevindingen in het Engels vertaald. Het is ons plan om 

in de tweede fase na de start van het project de database in het Nederlands te vertalen en 

misschien in het Arabisch en Tigrinya, de twee talen die worden gesproken door de grootste 

groep vluchtelingen in Nederland. 

  

In de latere fase van het onderzoek waren we van plan grafische informatie te verzamelen 

over de programma's en initiatieven die de motivatie om deel te nemen aan de activiteiten 

zouden kunnen vergroten. Hoewel we foto's en video's vonden die verband hielden met de 

activiteiten van veel van de programma's (behalve diegenen die algemene deelname aan 

lezingen bieden), werden deze beelden gekoppeld aan andere platforms, met name 

Facebook, of externe links op de webpagina's van de instellingen . Het is relevant om te 

benadrukken dat deze visuele bevindingen niet altijd een duidelijke weergave van de 

activiteiten waren; omdat we ook overwogen logo's toe te voegen, afbeeldingen, portretten 

en statische afbeeldingen. Gemiddeld werden er 10 foto's en video's verzameld van elk van 

de projecten. 

 

                                                                            

Verderop in het onderzoek richtten we ons op instellingen voor hoger onderwijs die geen 

enkel programma of initiatief hebben dat zich bezighoudt met de integratie van 

vluchtelingstudenten, of ten minste deze informatie niet op de webpagina's van de 

instellingen stond, maar niet meteen online beschikbaar waren toen we er naar zochten , of 

ze hebben ons geen antwoord gegeven toen we contact met hen opnamen. Daarom werd 

een lijst van 100 instellingen via e-mail gecontacteerd of de contactformulieren ingevuld die 

beschikbaar zijn op dezelfde webpagina. De uitdaging om informatie van deze instellingen 

te verzamelen, is nog steeds aanwezig. We hopen dan ook dat dergelijke instellingen met de 

lancering van de database in staat zullen zijn om deze informatie zelf in te dienen, door zich 

aan te melden als lid in de online database. Voor zover wij weten, kunnen geen conclusies 



worden getrokken uit het gebrek aan antwoord van de instellingen zonder inclusieve of 

financiële projecten voor vluchtelingstudenten. 

  

Hoewel de bovengenoemde instellingen als een ontmoediging werden gezienvoor het 

onderzoeksteam vanwege een perceptie van gebrek aan interesse, terwijl het project zich 

verder ontwikkelde, waren er belangrijke ontwikkelingen in de ontvangen reacties. 

Instellingen voor hoger onderwijs werden coöperatiever en communicatiever, mede dankzij 

de hulp van de UAF Foundation en ook omdat zij (instellingen) de bruikbaarheid van een 

uitgebreide database erkenden - de eerste in zijn soort in Nederland. Hoewel het begrip van 

de educatieve rol bij het voorzien van een achtergrond voor integratie en inclusie nog steeds 

bestaat, hebben we ook de motivaties overwogen die vluchtelingstudenten kunnen kiezen 

tussen deze projecten. 

  

Kortom, beperkingen in taal, communicatie, toegankelijkheid en informatie zijn nog steeds 

een uitdaging voor iedereen die geïnteresseerd is in een compleet en vergelijkbaar scenario 

over de programma's die worden gepresenteerd door instellingen voor hoger onderwijs 

voor vluchtelingen. De onderzoeksresultaten geven aan dat de onderwijsmarkt voorstellen 

biedt voor vluchtelingen op gebieden van economische ondersteuning (zoals 

studiebeurzen), Nederlandse cultuur en taalcursussen, ruimtes voor integratie en 

netwerken, toegang tot specifieke lezingen en activiteiten, spirituele ondersteuning en 

zakelijke coaching. Naast de beschrijvende informatie over de programma's, vond het team 

echter zelden informatie over gevonden rapporten die de duur, deelnemers, 

registratieprocessen of een andere praktische benadering van de projecten kunnen laten 

zien. 

Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat er veel werd gedaan op het gebied van onderwijs, 

naast de sociaal-culturele integratie die het oorspronkelijke doel van het MUCT-project was. 

We hopen dat meer van dergelijke sociaal-culturele projecten ondersteund worden in 

instellingen, aangezien sociale en professionele netwerken van groot belang zijn voor een 

succesvolle en duurzame integratie van vluchtelingen binnen scholen en in de samenleving 

als geheel. 

  



Als resultaat van het verkennend onderzoek, hebben we een aantal uitdagingen 

geïdentificeerd die vluchtelingen zouden kunnen tegenkomen in hun zoektocht naar kansen 

die educatieve ondersteuning en netwerk bieden binnen het academische veld. Vervolgens 

hebben we deze database gecreëerd met informatie die op een tastbare manier is 

georganiseerd en gepresenteerd: het project My University Cares Too (MUCT). Deze 

database zal dienen als een one-stop informatiepunt (in de besproken context) voornamelijk 

voor vluchtelingen, ook voor internationale studenten, belanghebbenden in het veld en voor 

iedereen die er baat bij kan hebben. Aangezien het project nog steeds ontwikkelt en we 

hopen een MUCT EU en MUCT wereldwijd te hebben, is onze droom dat het een positieve 

reactie zal genereren en andere instellingen voor hoger onderwijs over de hele wereld zal 

inspireren om betrokken te raken bij hun gemeenschappen, op vergelijkbare manieren 

gedaan door de instellingen waarvan de projecten momenteel in onze database zijn 

opgenomen. 

 

Verder hopen we het communicatieprobleem tussen ons, vluchtelingstudenten, de 

maatschappij en instellingen voor hoger onderwijs in Nederland te overbruggen door gratis 

toegang te bieden tot de catalogus van educatieve en sociaal-culturele mogelijkheden voor 

vluchtelingstudenten; en door individuen, groepen en instellingen een ruimte te geven waar 

ze hun projecten kunnen posten bij onze doelgroep: de studenten en andere 

belanghebbenden in de zaak. We hopen instellingen meer bewust te maken van hun 

handelingsvermogen en de impact ervan op vruchtbare sociale co-existentie. 

 

MUCT is a project of Stichting Unity in Diversity (UID). 

 


