
Alle Vlaamse hogescholen beslisten op 24 maart 2020 om, n.a.v. de corona
pandemie maximaal in te zetten op afstandsonderwijs tot einde schooljaar.
Stages, begeleiding, lessen, opdrachten en examens kregen in vele
opleidingen een andere werkvorm en/of invulling. Dit ging niet zonder slag of
stoot voor studenten, getuigen de vele berichten in de media van de afgelopen
maanden. Onder de #geefonseenstem lieten bezorgde studenten weten zich
“genegeerd, alleen en onvoldoende ondersteund te voelen” en werd aandacht
gevraagd voor het mentaal welzijn van de Vlaamse studentengemeenschap.
 

PWO 'diversiteit
 in hoger onderwijs'

Dit PWO onderzoekt de drempels en
faciliterende factoren van studenten met
een migratie-achtergrond naar (instroom)
en in (doorstroom) het hoger onderwijs. 
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Corona versterkt ongelijkheden in hoger onderwijs

Inmiddels zit het academiejaar er op en directies, opleidingshoofden, coördinatoren en docenten zijn alweer druk
bezig met de organisatie van het volgende academiejaar. Bekend is dat ook in het komende academiejaar de impact
van de corona-crisis voelbaar zal zijn. Er wordt nagedacht over studenten-bubbels, over het verderzetten van
contactluw onderwijs, over een corona-proof opleidingsaanbod dat bestand is tegen plots wijzigende maatregelen,
etc. Net omdat de blikken gericht zijn op volgend jaar, vinden we het belangrijk om ook even terug te blikken en na ta
gaan welke lessen te leren zijn uit de voorbije maanden.

Vanuit VIVES en UCLL werd onderzoek gedaan naar de impact van de  coronamaatregelen op studenten in het hoger
onderwijs. Een grootschalige bevraging werd verspreid onder studenten van VIVES, LUCA School of Arts en UCLL
waaraan in totaal 2633 studenten deelnamen. De resultaten van deze bevraging werd aangevuld met kwalitatieve
bevragingen onder studenten, studie- en trajectbegeleiders (STB), een STUVO-medewerker en een studenten-
psycholoog. De centrale vragen hierbij waren: Wat is de impact van de coronamaatregelen op studenten?
Versterken deze maatregelen de ongelijkheid tussen studenten?

Deze data werd verzameld in de maanden mei en juni 2020 en geeft een beeld van de impact van de corona-
maatregelen op studenten op ‘heden’. Voor effecten op langere termijn is het nu nog te vroeg.

'De student' en studies onder druk

De studentenpopulatie is een heel diverse groep op vlak van geslacht,
leeftijd, sociaal economische status, gezondheid, gender, religie,
etniciteit, vooropleiding, beperkingen, huidskleur, etc. (Lutz, 2002). Al
deze eigenschappen zijn op een complexe manier verweven en geven
aanleiding tot specifieke levenservaringen, identiteitsconstructies
en vormen van uitsluiting (Unia, 2018). De kruispunten van rollen en
identiteiten waarop studenten zich bevinden is complex; studenten zijn
immers vaak ook werknemers, ouders, mantelzorgers, steunfiguur,
lid van een gemeenschap, informeel chauffeur, huishoudhulp, babysit,
vertaler, administratieve hulp, …   De cumulatie van deze rollen en
verantwoordelijkheden is een enorme uitdaging voor studenten
en zorgt er ook voor dat we genuanceerd over ‘de student’ moeten
spreken.

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/05/14/studenten-voelen-zich-onvoldoende-betrokken-geef-ons-een-stem-in-deze-crisis/
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Het mag ons echter niet verhinderen om vaststellingen te doen om zo onze onderwijspraktijk en -beleid beter af te
stemmen op de realiteit van studenten.  
 
Onderstaande cijfers en bevindingen beschrijven algemene trends en tonen duidelijk aan dat een grote meerderheid van
de studenten het effect van de coronamaatregelen op hun studies hebben gevoeld. Toch zien we ook dat sommige
studenten extra zijn geraakt.

Bezorgde studenten

Het onderzoek bevestigt de geluiden uit de media. Maar liefst 80% van de studenten die de enquête invulden geeft aan
zich door de coronamaatregelen zorgen te maken over zijn of haar studievoortgang. Studenten geven aan vooral
meer moeite te hebben gehad om zich te concentreren op studietaken dan voor de coronamaatregelen. Daarnaast 
– of mede daardoor - besteedden zij ook meer tijd aan hun studietaken dan voorheen en vonden ze het moeilijker
om een balans te vinden tussen schoolwerk en ontspanning. Vooral vrouwelijke studenten en studenten met lage SES
rapporteerden meer negatieve impact van de coronamaatregelen op hun studies.

Vanuit de interviews leren we bovendien dat veel studenten vooral moeite hadden met het zelfstandig organiseren van
hun studies en het zelfstandig doornemen van de online lessen. Omdat de structuur wegviel, hadden ze moeite om het
overzicht te bewaren en omdat ze via de online ppt’s geen zicht op de belangrijkste onderdelen van de les, besteedden
ze meer tijd aan het instuderen. Ook waren studenten onzeker(der) over de evaluatie en meldden zij een overdaad aan
COVID-19-gerelateerde berichten in hun mailbox, die hun ongerustheid in de hand werkte.
 
Deze moeilijkheden deden zich vooral voor bij studenten dagonderwijs. Studenten afstandsonderwijs rapporteerden
over het algemeen minder effecten van de corona-maatregelen op hun studies, hoewel deze ook zeker niet mogen
worden onderschat. Wel zouden we kunnen stellen dat er voor afstandsonderwijs vermoedelijk minder veranderde en
dat deze studenten en/of trajecten hier ook beter tegen bestand zijn.

Studenten in spreidstand

We stellen bovendien ook vast dat 20% van de deelnemende Vlaamse studenten al voor de pandemie aangeeft 1 of
meer keer per week verantwoordelijkheden op te nemen als mantelzorger (hulp of verzorging aan zieke of bejaarde
personen of personen met een beperking). Studenten die voorheen al zorgtaken opnamen, bijvoorbeeld als
mantelzorger of zorg voor opvang van eigen of andermans kinderen, rapporteerden bovendien dat zij tijdens de
corona-maatregelen nog meer verantwoordelijkheden opnamen. Zo werd van hen verwacht dat zij meehielpen in het
huishouden of hun jongere broertje of zusje hielpen met het huiswerk of verzorgden als hun ouders daar niet toe in staat
waren. De veronderstelling is dat de corona-maatregelen de combinatie van deze zorgtaken met studeren extra
bemoeilijkt heeft.

“En terwijl je videobelt, komt haar zusje dan
vragen stellen over haar huiswerk. 

Ik vond dat pijnlijk omdat je zag dat ze
daarmee zat, iedereen zat op zijn gemak op
zijn kamer  terwijl zij allerlei andere taken

moest uitvoeren.”

Studietrajectbegeleider

De data toont aan dat vrouwelijke studenten in het algemeen, maar nog het
meest vrouwelijke studenten in contactonderwijs, kwetsbaarder zijn op dat
vlak dan hun mannelijke medestudenten. Ook voor de maatregelen namen
vooral vrouwelijke studenten meer verantwoordelijkheden op. Tijdens de
maatregelen zouden vrouwelijke studenten (meer dan mannelijke studenten)
nog meer verantwoordelijkheden opgenomen hebben (zoals zorgtaken, werk
in het huishouden, of in een bedrijf) dan voorheen. 

Ook studenten afstandsonderwijs combineren vaak hun studie met werk of
een gezin, wat naast de zorgen om financiële draagkracht tijdens de
lockdown een extra uitdaging voor deze studenten met zich meebracht.

Daarnaast rapporteerde ruim 1 op 4 studenten dat zij zich vanwege de coronamaatregelen zorgen maakten over hun
financiële draagkracht. Dit is het meest uitgesproken onder vrouwelijke studenten, studenten met een niet-Europese
migratieachtergrond en bij studenten met een lagere sociaal economische status. 
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Een van de redenen waarom studenten zich grote zorgen maakten over hun studies tijdens de afgelopen periode is dat
velen het gevoel hadden aan hun lot overgelaten te zijn door de docenten. Slechts een derde van de studenten
dagonderwijs voelde zich over het algemeen voldoende ondersteund door zijn docenten om de leerstof zelfstandig door
te nemen. Ook geeft ongeveer twee derde van de studenten dagonderwijs aan dat ze niet de indruk hebben dat hun
docenten voldoende begrip opbrengen voor de impact van de huidige maatregelen op hun studievoortgang. 
 
Toch mag ook niet worden ontkend dat docenten zich hard hebben ingezet om alle studenten mee te krijgen. Naast
het snel schakelen naar een online aanbod en het zoeken naar alternatieven voor stages, hebben wij verhalen gehoord
van docenten die nauw contact hebben onderhouden met studenten, door b.v. elke week een videochat te organiseren,
extra feedback en vragenuurtjes in te lassen, en veelvuldig gebruik te maken van het discussieforum op Toledo. Deze
online toegankelijkheid en de vlotte reacties van docenten werden door studenten als positief ervaren. Toch zien we ook
hier drempels voor studenten die schroom hebben om met hun docent te videochatten of die zich zorgen maken of hun
schriftelijke vraag wel goed overkomt via mail.

Mentaal welzijn

“Ik vond het al een moeilijk vak in de les.
Ik stelde dan soms vragen via mail en zo,

maar dat was toch anders. En toch wel
die drempel van ‘Stel ik de vraag goed? 

Zal ze het begrijpen?’ 
Die drempel kende ik wel goed”.

Student

Naast impact op hun studies signaleerden studenten ook een negatieve impact
op hun welbevinden. 65% van de studenten gaf aan zich tijdens de lockdown
eenzamer te voelen dan anders en 69% gaf aan meer behoefte te hebben aan
sociaal contact met medestudenten dan anders. Dit sociale aspect speelt vooral
onder studenten dagonderwijs. Sommige studenten speelden spontaan in op de
situatie. Zo waren er bijvoorbeeld groepjes studenten die elke dag via Teams 
 "samen werkten” om elkaar te blijven motiveren en en te voorzien in het sociale
contact.

Mentale zorgen verergerden in geval van zieke familieleden of een problematische thuissituaties (zie onder).
Studentpyschologen signaleerden een toenemend aantal studenten met suicidale gedachten. Hoewel de online sessies
met studenten-psychologen tijdens de lockdown werder voortgezet, was het gebrek aan privacy in de thuiscontext voor
sommige studenten een reden om hier geen gebruik van te maken. Studenten die door deze omstandigheden niet
optimaal konden studeren, hebben daardoor ook te kampen met studievertraging, stress en mogelijk uitval.

Versterkende effecten van de thuissituatie

Ons onderzoek toont tevens aan dat studenten die van thuis uit minder ondersteuning ontvangen een hogere negatieve
impact rapporteren van de coronamaatregelen op het studeren.

De situatie is precair voor studenten met een moeilijke thuissituatie, waarbij bijvoorbeeld vaak conflicten tussen ouders
zijn, of in geval van ouders met een ernstige problematiek. Tijdens de coronamaatregelen werden deze situaties op de
spits gedreven en uitvergroot en kwam het soms tot escalaties. Dat maakte het voor studenten moeilijk om mentaal
rust te vinden en om te studeren. 

Ook de huisvesting van studenten maakte het soms extra zwaar; te veel personen op te kleine oppervlakten zorgde voor
lawaai; kleine en weinig-kwaliteitsvolle huisversting maakte het moeilijk voor studenten om zich te concentreren. Deze
studenten ervaarden ook veelal schroom om te videochatten met medestudenten en docenten. Uit onze data blijkt dat
ruim 1 op de 10 studenten aangeeft geen rustige plek te hebben om te studeren. Deze studenten trekken in normale
omstandigheden vaak naar de bibliotheek of een blokkot om te studeren, maar deze mogelijkheden vielen tijdens de
lockdown weg.
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Voor sommige studenten was een bijkomend probleem het gebrek aan een laptop met een webcam of een
stabiele internetverbinding. In grote gezinnen, waar slechts één laptop beschikbaar was, was het voor studenten
vrijwel onmogelijk om alle online leerstof bij te houden. Als er geen toegang was tot de online materialen vanwege
een gebrek aan internet of laptop kwam het ook voor dat studenten helemaal niet op de hoogte waren van lessen,
deadlines en opdrachten, waardoor ze een achterstand opliepen. 
 
Hoewel de hogescholen niet waren voorbereid op deze maatregelen, werd er achter de schermen snel geschakeld
om ook deze studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo voorzag VIVES op de campussen Kortrijk en Brugge
een Silent study place, waar de meest kwetsbare studenten een plek werd aangeboden om te studeren, uiteraard
met respect voor de afstands- en hygiënische maatregelen. Ook kregen sommige studenten een plek aangeboden in
de lokalen van de studiegebieden of werd samen met studenten gezocht naar een studeerplek in de eigen gemeente
wanneer er geen mogelijkheid was om naar de campus te komen. 
 
De ondersteuning voor studenten die geen laptop tot hun beschikking hadden, was een stuk lastiger. Binnen VIVES
werd geïmproviseerd met het uitlenen van enkele laptops, maar de vraag was duidelijk groter dan het aanbod. Ook
zag de sociale dienst een toename van het aantal leningen voor de aankoop van laptops en een grotere vraag om
deze over een langere periode te mogen terugbetalen. Voor studenten zonder stabiele internetverbinding werden
Telenetcodes voorzien, maar sommigen botsten hier ook op de limieten als deze niet via een buur of ander familielid
kon worden geactiveerd. Voor studenten woonachtig in meer kansarme buurten bood dit dan ook geen oplossing.  
 
Onze bevraging toont aan dat de coronamaatregelen voor veel bijkomende moeilijkheden hebben gezorgd binnen
het hoger onderwijs, waarvan de effecten zich de komende periode nog verder zullen openbaren. Ondanks de inzet
van de hogeschool om de problemen te onderkennen en oplossingen te bieden, werden er ook signalen opgevangen
dat verschillende studenten zijn afgehaakt omdat zij onvoldoende werden bereikt of ondersteund. Bovendien
voelen sommige studenten de effecten van de crisis nog meer dan anderen. 
 
Omdat het belangrijk is om ook komend academiejaar te blijven inzetten op het zo goed mogelijk ondersteunen van
de studenten formuleren we enkele aanbevelingen die relevant zijn voor het ontwerp van het opleidingsaanbod dat
in de steigers staat voor volgend academiejaar.

Concrete aandachtspunten en aanbevelingen

Er moet blijvende aandacht zijn voor studenten die thuis geen gebruik kunnen maken van een laptop,
camera, stabiele internetverbinding en/of een rustige werkruimte om zich op studietaken te concentreren.
Voor al deze studenten zouden rustige werkruimtes en laptops ter beschikking moeten zijn en zou er een vrij
toegankelijke internetverbinding moeten worden voorzien; ook in contactluwe trajecten. Een duidelijke
communicatie over de beschikbaarheid van deze zaken, alsook het detecteren én toeleiden van behoeftige
studenten is uiteraard minstens even belangrijk.  

Veel studenten blijven behoeften hebben aan structuur en face-to-face ondersteuning bij het verwerken van
inhouden en het maken van opdrachten. Blijf daarom, ook in geval van afstandsleren, inzetten op
laagdrempelige momenten waarin synchroon en live contact mogelijk is voor studenten die hier behoefte
aan hebben. Studenten geven in gesprekken bijvoorbeeld aan dat het asynchroon afstandsleren het voor hen
moeilijk maakt om de juiste accenten van een vak mee te hebben. Ze hebben behoefte aan face-to-face
contact met de docent om de essentiële handvaten beet te hebben, prioriteiten te kunnen stellen en gericht
hun opdrachten te kunnen voltooien. Tevens moet er aandacht zijn voor het sociale contact in de opleiding.
De docent kan hier een belangrijke rol spelen door in te zetten op interactieve onderwijsvormen. 

Ons onderzoek wijst naar het welzijnsaspect van studenten, voornamelijk wanneer het over studenten gaat die
én een zorgtaak opnemen, én zelf instaan voor het financieren van hun opleiding, én … Deze kruispunten van
verantwoordelijkheden zijn niet te onderschatten en vergen een structurele en onderbouwde aanpak.  
·       



De eerste 6 à 8 weken in het hoger onderwijs zijn van cruciaal belang voor een generatiestudent*. Dit is immers
de start van hun sociale en academische integratie*, en heeft een belangrijke invloed op het verloop van de rest
van het studietraject (Lacante, 2001). Daarnaast is ook het succes in het eerste jaar hoger onderwijs indicatief
voor de rest van de studieloopbaan (Briggs, Clark & Hall, 2012; Opdenakker & Hermans, 2006). Deze zaken
leiden tot de conclusie dat het belangrijk is om voor eerstejaarsstudenten in te zetten op voldoende, duidelijke
en ondersteunende contactmomenten, waarbij aandacht is voor sociale verbinding met medestudenten, voor
verduidelijking rond academische verwachtingen en het wegwijs maken van studenten op campus, in
leermaterialen en digitale  leeromgevingen, in ondersteunende faciliteiten, procedures, etc.  

 
Generatiestudent is een student
die voor het eerst inschrijft in
een opleiding in het hoger
onderwijs.
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Als alle pijlen voor contact en ondersteuning gericht worden op eerstejaars, mogen we ook de studenten die nu
hun eerste jaar al dan niet succesvol achter de rug hebben, niet vergeten (de jure tweedejaarsstudenten in
2020-2021). Zij hebben immers net een moeilijke periode achter de rug. Als we voor deze groep studenten
opnieuw een contactluw traject uitrollen, komen we misschien onvoldoende tegemoet aan hun behoeften en
dreigen we nodeloos studenten te verliezen.

Uit de gesprekken met studenten en studietrajectbegeleiders, komt de waardering en het belang van een vaste
vertrouwenspersoon/sleutelfiguur voor studenten doorheen het hele studietraject, maar vooral in het eerste
jaar, naar voor.  Bijvoorbeeld: in de professionele bacheloropleiding orthopedagogie’ in de Katholieke hogeschool
VIVES wordt voor elke student een docent aangesteld (leerteambegeleiders – SOVA-begeleiders en
stagebegeleiders) om zelf contact op te nemen met studenten tijdens de coronamaatregelen om de
ondersteuningsbehoeften te bevragen en te bewaken. De opleidingsinstelling (docenten) zet daarbij zelf de
eerste stap naar studenten; wat het voor studenten laagdrempelig maakt om vragen te stellen en in verbinding te
blijven. Zeker voor kwetsbare studenten die onder de radar blijven en die studievertraging oplopen of dreigen uit
te vallen is dat een belangrijke meerwaarde. Tevens moeten studenten worden aangemoedigd om bij
problemen ondersteuning te vragen bij de studie- en trajectbegeleider, de studentenpsycholoog of de sociale
dienst te stappen.

We moeten ons er van bewust zijn dat heel wat studenten naast hun studies ook andere verantwoordelijkheden
hebben en opnemen. Bovendien spelen heel wat individuele kenmerken zoals sociaal economische status,
huisvesting, gender, financiële situatie, religie,… elk hun rol in een complex samenspel. ‘De student’ bestaat niet
en een uniforme aanpak van studenten speelt allicht te weinig in op hun individuele behoeften en
ervaringen. We kunnen studenten een luisterend oor bieden, de drempel verlagen om een individuele situatie te
bekijken en waar nodig en mogelijk, begrip tonen en flexibel zijn.

Sociale integratie gaat over de
omvang en de kwaliteit van
interacties met de mede-
studenten (peerinteracties en
relaties) en de
onderwijsinstelling zelf).

Academische integratie omvat de academische
ervaringen van de student zoals contacten met de
staf, studievoortgang, studieloopbaan,
tevredenheid met de presetaties en de manier
waarop de student de onderwijsinstelling
evalueert. De academische integratie bepaalt de
gerichtheid waarmee een student zijn doel wil
behalen (= diploma behalen).

Miranda Poeze en Helena Calleeuw (Expertisecentrum Sociale Innovatie - VIVES) 
Tine Creupelandt en Peter Dejonckheere (Expertisecentrum Onderwijsinnovatie - VIVES)

Elke Emmers en Ine Geerts (Experts Diversiteit - UCLL)
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