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IMMERSE is een project dat wordt gefinancierd door 
Horizon2020 en dat de integratie van kinderen van 
vluchtelingen en migranten in Europa in kaart brengt.



11 partners uit 6 landen: 3 universiteiten gespecialiseerd in migratie en studies met 
betrekking tot de kinderjaren, 2 openbare overheidsinstanties deskundig in migratie en 
onderwijs, 3 ngo's gericht op de rechten van het kind, integratie en bescherming, 2 bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in maatschappelijke innovatie en de betrokkenheid van 
belanghebbenden en 1 technologiebedrijf gespecialiseerd in digitale transformatie. 

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE  | SPANJE

Zabala Innovation Consulting | SPANJE

INFODEF Instituto para el Fomento del 

Desarrollo y la Formación | SPANJE

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social | SPANJE

Informática el Corte Inglés | SPANJE

University College Cork | IERLAND

Save the Children Italy | ITALIË

DOZ E. V. International | DUITSLAND

Active Citizen Europe | BELGIË

Regional Directorate of Primary 

and Secondary Education 

of Crete | GRIEKENLAND

Panteion University of 

Social and Political 

Studies | GRIEKENLAND 

IMMERSE-PARTNERS



IHet hoofddoel van IMMERSE is een nieuwe 
generatie indicatoren definiëren op het vlak 
van integratie en socio-educatieve inclusie 
van kinderen van vluchtelingen en migranten 
in Europa.

IMMERSE wil alle relevante 
belanghebbenden (kinderen en hun families, 
onderzoekers, ngo's, beleidsmakers, 
opleiders of onderwijsinstellingen) betrekken 
bij de medewerking en validatie van een 
dashboard van indicatoren. Dit zal resulteren 
in informatie die de specifieke behoeften en 
verwachtingen van de relevante 
belanghebbenden weergeeft. 

IMMERSE-onderzoekers zullen gegevens 
verzamelen en beheren die betrekking 
hebben op de geselecteerde indicatoren van 
kinderen tussen 6 en 18 jaar oud in 6 
Europese landen: België, Duitsland, 
Griekenland, Ierland, Italië en Spanje. 
IMMERSE zal een innovatieve, door ICT 
ondersteunde oplossing ontwikkelen om 
gegevens te verzamelen (inwerkplatform), 
te visualiseren en analyseren (dashboard 
van indicatoren). 

DOELSTELLINGEN  



IMMERSE wil de socio-educatieve inclusie van kinderen van 
vluchtelingen en migranten in Europa verbeteren om de opbouw 
van solidaire en samenhangende maatschappijen te bevorderen.

IMMERSE kreeg een H2020-programmasubsidie van 2.999.268 € van de Europese 
Commissie:

Referentie van Horizon 2020: 822536
Onderwerp: Integratie-uitdagingen voor kinderen van migranten 

in kaart brengen en aanpakken
Soort actie: Onderzoekende en innovatieve acties

IMMERSE startte in december 2018 en zal 4 jaar doorgaan tot 
november 2022.

Het project zal dit verwezenlijken aan de hand van de volgende vier pijlers:

Nieuwe 
onderzoeksmetho
den en -applicaties 
definiëren

Nieuwe technologische 
oplossingen en 
medewerkings 
methodologieën 
ontwikkelen om alle 
relevante 
belanghebbenden te 
betrekken.stakeholders.

Belanghebbenden 
beïnvloeden voor 
de goedkeuring 
van aanbevelingen 

Een reeks goede 
praktijken en op maat 
gemaakte 
beleidsaanbevelingen 
ontwikkelen en 
verspreiden om de 
integratiesystemen van 
kinderen van 
vluchtelingen en 
migranten in Europa te 
verbeteren.

Gegevens verzamelen 
die representatief zijn 
voor de werkelijkheid 
in Europa  

Dankzij het project zal een 
digitaal platform worden 
ontwikkeld dat onderzoekers 
zal helpen om gegevens te 
verzamelen, beheren en 
analyseren in zes 
verschillende Europese 
landen.

De stem van 
kinderen laten
gelden in het 
proces 

De stem van kinderen laten 
gelden in het proces 
Kinderen zullen meewerken 
aan het dashboard van 
indicatoren en dit valideren 
aan de hand van 
participatief onderzoek.

Een Raadgevende 
Onderzoeksgroep van 
Kinderen zal advies 
verlenen zolang het project 
loopt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



RESULTATEN VAN HET PROJECT

IMMERSE-ONDERZOEK

     Selectie en creatie van een dashboard 
van socio-educatieve 
integratie-indicatoren

Uitgebreide samenvatting van 30 indicatoren die 
betrekking hebben op drie integratieniveau's van 
migranten (micro, meso en macro) en die 
georganiseerd worden naast de volgende twee 
dimensies: belangrijkste resultaten en 
belangrijkste bepalende factoren.

     Online-platform voor 
gegevensverzameling

Dit digitale platform zal ervoor zorgen dat 
IMMERSE-onderzoekers gegevens kunnen 
verzamelen die betrekking hebben op het 
dashboard van socio-educatieve 
integratie-indicatoren van kinderen van migranten 
en vluchtelingen.

     Goede praktijken inzake de integratie 
van kinderen van vluchtelingen en 
migranten 

Het consortium zal de beste praktijken inzake de 
integratie van kinderen van vluchtelingen en 
migranten in scholen en overige experimentele 
onderwijsomgevingen identificeren en 
verzamelen. De beste praktijken worden gedeeld 
aan de hand van de IMMERSE-hub om hun 
reproduceerbaarheid in Europa te bevorderen.

     Beleidsaanbevelingen inzake de 
integratie van kinderen van vluchtelingen 
en migranten 

Gegevensanalyses zullen leiden tot de 
ontwikkeling van een set van zes nationale 
beleidsnota's, op maat gemaakt in 
IMMERSE-consortiumlanden, en een Europese 
beleidsnota waarin richtlijnen en aanbevelingen 
inzake de integratie van kinderen van migranten 
worden besproken. De aanbevelingen zullen twee 
verschillende doelgroepen hebben: enerzijds, 
beleidsmakers en, anderzijds, de onderwijssector.

IMMERSE-GEMEENSCHAP 

     IMMERSE hub

Een online-platform gericht op de opbouw van 
een virtuele gemeenschap van deskundigen, 
instellingen en overige belanghebbende actoren 
op het vlak van socio-educatieve inclusie van 
kinderen van vluchtelingen en migranten. Het 
platform zal hen een gemeenschappelijke ruimte 
bieden om hun eigen ervaringen, ideeën en 
bedenkingen te delen, alsook een plaats om 
relevante informatie, middelen en de beste 
praktijken en initiatieven te verkrijgen die binnen 
IMMERSE gekend zijn. De IMMERSE-hub zal ook 
helpen om bewustwording te creëren en om de 
projectactiviteiten en -resultaten te verspreiden.

     IMMERSE-dashboard van indicatoren 
inzake de integratie van kinderen van 
vluchtelingen en migranten

Het dashboard van indicatoren, dat geïntegreerd 
is in de IMMERSE-hub, zal een applicatie zijn voor 
de visualisering van gegevens. Het zal ervoor 
zorgen dat de gegevens worden gevisualiseerd en 
de basisanalyses worden uitgevoerd met de 
geselecteerde indicatoren, op verschillende 
desaggregatieniveau's (Europees, nationaal, 
regionaal).

     Online digitale databank van goede 
praktijken en middelen voor de sociale 
integratie van kinderen van vluchtelingen 
en migranten 

Volledige verzameling van goede praktijken, 
projecten, beleidslijnen, methodologieën, 
pedagogische aanpakken, middelen en 
applicaties inzake de socio-educatieve integratie 
van kinderen van vluchtelingen en migranten.



U KAN ZICH AANSLUITEN BIJ ONZE 
ONLINE-GEMEENSCHAP VANAF 
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