
 

 

 

 

Geacht College van Bestuur, 

 

De verhoogde stroom van hoogopgeleide vluchtelingen naar Nederland maakt zowel landelijk 

als universitair beleid omtrent deze groep noodzakelijk. De Centrale Studentenraad (CSR) is 

verheugd dat het College van Bestuur (CvB) reeds veel aandacht toont voor 

vluchtelingstudenten. Het voorgenomen beleid, bijvoorbeeld het recht op extra tentamentijd en 

het ‘landingsprogramma’ voor vluchtelingstudenten ziet de CSR als een positieve ontwikkeling. 

 

De CSR heeft met de Stichting Voor Vluchteling-Studenten UAF gesproken. Deze stichting heeft 

aangegeven dat er op dit moment slechts 17 studenten (via het UAF) aan de UvA studeren. 

Beleidsmaatregelen die op dit moment binnen de UvA worden getroffen voor de groep 

vluchtelingstudenten hebben dus betrekking op een zeer kleine groep. Het blijkt dat toegang tot 

de universiteit beperkt is en dat het lastig is voor vluchtelingen om zich toegang tot specifiek de 

UvA te verschaffen. Ter vergelijking: bij de Vrije Universiteit studeren 3,5 keer zoveel 

vluchtelingstudenten (61), en bij de Hogeschool van Amsterdam 4,5 keer zoveel (75). Deze 

cijfers laten zien dat de toegankelijkheid voor vluchtelingstudenten bij specifiek de UvA nog 

zeer laag is. 

 

De UvA heeft met het voorgenomen beleid aangegeven het belang in te zien van het faciliteren 

van deze speciale groep studenten. De CSR is van mening dat de UvA niet alleen stil moet staan 

bij de studieroute binnen de universiteit, maar ook de route naar de universiteit toe. Deze blijkt 

tot op heden nog tekort te schieten. Aspirant vluchtelingstudenten moeten zich eerst de taal 

machtig maken, vakspecifieke taalkennis opdoen en leren wat er binnen de Nederlandse 

onderwijscontext van een student wordt verwacht. Zowel de Hogeschool van Amsterdam als de 

Vrije Universiteit faciliteren een pre-jaar waarin zowel de taal als verschillende culturele- dan 

wel vakspecifieke kennis wordt gedoceerd. Studenten worden zo voorbereid op hun colloquium 

doctum. Op deze manier wordt de toegang voor vluchtelingstudenten of andersoortige 

internationale studenten tot de universiteit toegankelijker gemaakt.   
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De CSR ziet graag dat de UvA gaat samenwerken met de HvA/VU op het gebied van een 

voorbereidingsjaar, zodat het onderwijs op de UvA toegankelijker wordt voor 

vluchtelingstudenten en andersoortige internationale studenten zonder erkende vooropleiding. 

Ook zal een pre-jaar er voor zorgen dat de studentenpopulatie van de UvA diverser en 

internationaler wordt, wat aansluit op het internationale profiel van de UvA. Daarnaast is het 

belangrijk dat elke binnenkomende talentvolle student de route naar de UvA kan vinden, gezien 

er op dit moment sprake is van dalende studentenaantallen. Het faciliteren van een betere 

toeloop zal eveneens goed aansluiten bij het beleid wat de UvA zich tot dusver omtrent 

vluchtelingen heeft voorgenomen. De CSR hoopt dan ook dat de UvA snel de mogelijkheden tot 

samenwerking van een pre-jaar voor vluchtelingstudenten en/of andersoortige internationale 

studenten zonder vooropleiding zal gaan onderzoeken en een pre-jaar zal gaan vormgeven.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Namens de Centrale Studentenraad 15-16  

Naomi Appelman 
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