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Tot de zomer van 2015 

Betrokkenheid van de Radboud Universiteit bij de vluchtelingen was 

beperkt 

 

• Taalonderwijs aan asielzoekers met een status 

 

• Klein aantal studentvluchtelingen 

 

• Kleinschalige hulp door vrijwilligers in AZC in de buurt van Nijmegen  



Heumensoord 

Zomer van 2015 

 

•Nijmegen realiseert een noodopvang voor 

3000 vluchtelingen in het bosgebied 

Heumensoord. Op 1 km van de campus van 

de Radboud Universiteit. 

 

•De universitaire gemeenschap 

(medewerkers en studenten) willen ‘wat’ 

doen. 

 

•Oprichting van het  ‘Radboud Refugee 

Support Center’.   



Samenwerking  

• Gemeente Nijmegen 

 

• Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 

 

• Hogeschool Arnhem Nijmegen 

 

• Vrijwilligersorganisatie STIP 

 

• Vluchtelingenwerk Nederland 

 

• Rode Kruis 



Wat kan de Radboud Universiteit doen? 

 

Op basis van welke criteria kan de universiteit hulp bieden aan 

‘Heumensoord’? 

 

Uitgangspunten:  

 

•Blijf bij waar je goed in bent en bij wat past bij een universiteit. 

 

•Zet hulp niet in om je te profileren. 

 

 



Samenwerking met COA 

De goede buur 

 

• Parkeervoorzieningen 

 

• Inrichting van de keuken 

voor de maaltijden voor 

Heumensoord 



Samenwerking met vrijwilligersorganisatie STIP 

Samen optrekken 

 

•Via het Radboud Refugee Support Center worden medewerkers en studenten 

verwezen naar STIP (en het Rode Kruis) als ze zich individueel willen inzetten 

als vrijwilliger. 

 

•Samen met STIP is een ‘crash course’ opgezet om vrijwilligers voor te 

bereiden op hun taak. 



Samenwerking met vrijwilligersorganisatie STIP 

Taalles 

 

•Vrijwilligers van STIP krijgen een cursus ‘taalles geven’ bij de RU 

 

•Waar moet je die taalles dan geven? Waar loop je tegen aan? Welk 

lesmateriaal ga je gebruiken? Hoe organiseer ik een klasje? etc. 

 

•Politiek wil geen taalles voor vluchtelingen die geen status hebben. Discussie 

met COA. Toch akkoord met COA over lesmateriaal. 



Crowdfunding lesmateriaal taalles 

 

• RU stelt crowdfundingplatform 

ter beschikking. 

 

• In drie maanden tijd wordt 

50.000 euro opgehaald. 

 

• Lesmateriaal wordt gebruikt door 

vrijwilligers en uitgedeeld aan 

vluchtelingen 



Van elkaar leren 

Verhaal Syrische vluchteling tijden 

Nieuwjaarsrede 

 

Speciale editie van universiteitsblad VOX 

 



Lezingen voor vluchtelingen 

 

Vanuit de faculteit Rechtsgeleerdheid 

 

‘Food for Thought’ 



En verder …. 

 

• Vluchtelingen kunnen sporten in het Universitair Sportcentrum 

 

• Studentenorganisaties organiseren ontmoetingen en taalles. 

 

• Studentendecanen helpen vluchtelingen met informatie over hoger 

onderwijs en diplomawaardering 



Tot slot 

 

• Heumensoord sluit op 2 mei. 

 

• De Radboud Universiteit blijft hulp bieden voor asielzoekers met een status. 

 

• Samen met UAF en de HAN wordt onderzocht of een 

(taal)schakelprogramma mogelijk is. 


