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Diversiteit in het hoger onderwijs 

Aanbevelingen voor het beleid 

Hoewel de deelname van onder-gerepresenteerde groepen in het hoger 
 onderwijs de afgelopen jaren is toegenomen, vinden nog altijd relatief 
 weinig studenten met een migratieachtergrond de weg naar het Vlaamse 
hoger onderwijs. Naast de lage instroom in het hoger onderwijs, hebben zij 
die wel instromen lagere slaagkansen, behalen ze in mindere mate een di-
ploma en als ze de opleiding wel succesvol afronden, doen zij er  langer over 
in vergelijking met studenten zonder migratieachtergrond. Deze  situatie is 
problematisch. Een hogere opleiding is namelijk een belangrijke hefboom 
voor emancipatie en opwaartse sociale mobiliteit, onder andere omdat het 
de arbeidsmarktkansen verhoogt en beschermt tegen armoede. 

Om de kansen op succes voor studenten met een migratieachtergrond te 
vergroten bij de toegang naar het hoger onderwijs en bij het behalen van 
een diploma hoger onderwijs onderzochten de Expertisecentra Sociale 
 Innovatie en Onderwijsinnovatie van Hogeschool Vives in het kader van 
het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek Diversiteit in het hoger  
 onderwijs: instroom en doorstroom van studenten met een migratieachter-
grond de zichtbare en onzichtbare drempels en faciliterende factoren. 

De resultaten van dit onderzoek vind je in het uitgebreide onderzoeks-
rapport. Aan de hand van de resultaten worden hier enkele aanbevelingen 
en goede praktijken ter inspiratie meegegeven om gelijke kansen naar en 
in het hoger onderwijs te realiseren. 

https://www.vives.be/nl/onderzoek/zorginnovatie-sociale-innovatie/studenten-met-een-migratieachtergrond-het-hoger-onderwijs
https://www.vives.be/nl/onderzoek/zorginnovatie-sociale-innovatie/studenten-met-een-migratieachtergrond-het-hoger-onderwijs
https://www.vives.be/nl


3Diversiteit in het hoger onderwijs - Aanbevelingen voor het beleid

Wie zijn studenten met een migratieachtergrond?

We volgen de criteria van de Vlor om studenten te categoriseren als  ‘student 
met migratieachtergrond’: 

-  De student heeft zijn/haar hoofdverblijfplaats in België 
-  De student beschikt zelf niet over de Belgische nationaliteit; of de 

 student heeft tenminste één ouder of grootouder die de Belgische 
 nationaliteit niet bezit(ten) of bezat(ten) bij de geboorte

Tegelijkertijd is het belangrijk om voor ogen te houden dat we niet  kunnen 
spreken over een homogene groep maar enkel over een diverse groep 
 studenten die op veel dimensies van elkaar verschilt waaronder geslacht, 
seksuele oriëntatie, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, klasse, cultuur, 
religie, gezondheid, leeftijd, verblijfsstatuut, etc. 

Aanbevelingen vanuit Universal Design for Learning 
(UDL) 

In het onderzoek ligt de focus op de instroom en doorstroom van  studenten 
met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs. Door deze  doelgroep 
als focus te nemen, krijgen we zicht op de drempels die deze doelgroep 
ervaart. Er bestaat echter tegelijkertijd het gevaar dat we deze groep 
 ‘verbijzonderen’. Tevens kan een categoriale aanpak binnen onderwijs-
systemen polariserend werken als sommigen het idee hebben dat een 
 bepaalde categorie van mensen die gemeenschappelijke kenmerken delen 
(in dit geval migratieachtergrond) voordeel behalen ten opzichte van zij 
die deze kenmerken niet delen. We volgen daarom het advies van onder 
andere de Vlaamse Onderwijsraad die opriep om inclusief onderwijs voor 
allen te garanderen – zonder in te boeten aan kwaliteit. Dit sluit aan bij 
de  Universal Design for Learning (UDL) aanpak waarbij het ontwerp zo 
 toegankelijk mogelijk wordt gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek 
zodanig dat er nadien geen specifieke aanpassingen nodig zijn voor bepaal-
de doelgroepen. Vanuit deze UDL-visie en op basis van de resultaten uit ons 
onderzoek formuleren we een aantal doelgerichte aanbevelingen voor het 
hoger onderwijs welke in het voordeel zijn van alle studenten. 

https://www.vives.be/nl
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Omarm diversiteit en inclusieve waarden en erken dat het  hoger 
onderwijs een belangrijke maatschappelijke rol  vervult in het 
empowermentproces van ondergerepresenteerde groepen. 

 Voorbeeld:

··  Het boek Diversiteit in het hoger onderwijs: van theoretisch kader 
naar praktijkgerichte verandering presenteert een toekomstgericht 
kader om werk te maken van diversiteit in het hoger onderwijs.

··  Diversiteitsactieplan ter bevordering van de in-, door-, en uit-
stroom van kansengroepen van de UAntwerpen.

Aanbevelingen 

Ondersteun studenten bij de oriënta-
tie en inschrijving door bv. introductie-
brieven toegankelijk te schrijven of een 
 online chatfunctie te voorzien waar as-
pirant-studenten (anoniem) vragen kun-
nen stellen aan studenten. 

 Voorbeeld: 

··   Online chatfunctie van Hogeschool Gent, 
waarmee aspirant- studenten vragen kun-
nen stellen aan studenten en docenten. 

Betrek ouders bij de studiekeuze en de oriëntatie in het hoger on-
derwijs door het organiseren van infomomenten voor de instap. 
Besteed specifiek aandacht aan taalgebruik en aan ouders die niet 
bekend zijn met het Vlaamse hoger onderwijssysteem.

Voorbeeld: 

··   Infomoment voor ouders van AP Hogeschool 

voor het beleid 
Erken en waardeer diversiteit

Betrek ouders

Voorzie ondersteuning bij oriëntatie en inschrijving

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-letteren-en-wijsbegeerte/diversiteit-lw/diversiteit-voor-studenten-lw/diversiteitspanel-lw/
https://www.aspeditions.be/nl-be/book/diversiteit-in-het-hoger-onderwijs/18279.htm
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatie/missie-en-visie/diversiteit/beleidsplannen-/dap-studenten/
https://www.hogent.be/chat/
https://www.ap.be/info-voor-ouders
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Werk outreachend en smeed banden met 
omliggende organisaties (scholen, soci-
aal-culturele- en migrantenorganisaties) 
om ouders en leerlingen van verschillende 
gemeenschappen te bereiken. 

 Voorbeeld:

··  Online platform Durf divers denken van UGent 
als ontmoetingsplaats voor studenten, stu-
dentenverenigingen, alumni, personeel en 
Gentse middenveldorganisaties

Bereid leerlingen voor op het hoger onderwijs met een voorbe-
reidingstraject waarmee studenten kennismaken met het hoger 
onderwijs voor de start van het academiejaar. De focus kan hier 
liggen op aspirant-studenten voeling te laten krijgen met het 
hoger onderwijs, om te informeren over praktische zaken rond 
studeren, om academische- en/of taalvaardig heden te verster-
ken, en om sterktes, talenten en interesses te leren kennen. 

 Voorbeelden:

··   Kickstart aan Hogeschool UCLL, een driedaagse onderdompeling in 
het hoger onderwijs voor pioniersstudenten

··  UGent in Zicht, een jaartraject over studiekeuze en academische vaar-
digheden voor talentvolle leerlingen met een migratieachtergrond

Bied adequate taalondersteuning. Dit kan door een taalcoach 
aan te stellen, taaloefenkansen te voorzien, faciliteiten meer 
kenbaar te maken, of meertaligheid te waarderen. 

 Voorbeeld:

··   UAntwerpen heeft een Monitoraat op Maat, waarbij ze inclusieve 
en gerichte taalondersteuning bieden aan studenten, opleidingen 
mee ondersteunen en adviseren met betrekking tot taal. 

Smeed banden met omliggende organisaties

Voorzie taalondersteuning

Bereid aspirant-studenten voor

https://qolourfied.be/q-praktijk/platform-durf-divers-denken/
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/kickstart-voor-pioniersstudenten
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/kickstart-voor-pioniersstudenten
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/kickstart-voor-pioniersstudenten
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/academisch-nederlands-engels/academisch-nederlands/over-monitoraat-op-m/
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Studenten hebben baat bij een ‘buddy’ of ‘participatiecoach’ die 
hen laagdrempelig kan ondersteunen en die kunnen helpen om 
taboes rond hulpvragen te doorbreken. Dit kan op vrijwillige 
basis of ingebed in het curriculum. 

 Voorbeelden:

··   Keuzevak Coaching en Diversiteit aan de UGent waarbij tweede- en 
derdejaarsstudenten een academiejaar lang mentor zijn van een 
eerstejaarsstudent uit een specifieke doelgroep

··  Mentoraat Plus van UAntwerpen waarbij kwetsbare studenten een 
persoonlijke mentor krijgen toegewezen.

Blijf structureel inzetten op onderzoek 
naar studieuitval en diversiteit in het ho-
ger onderwijs door bijvoorbeeld exit-ge-
sprekken te houden en door de vinger 
aan de pols te houden door herkomst-
gegevens van studenten administratief 
bij te houden zodat evoluties in de tijd 
zichtbaar worden.

Probeer verschillende soorten rolmo-
dellen te voorzien  zodat studenten zich 
welkom voelen door vakinhouden aan 
te  passen (bv. gebruik van namen, voor-
beelden, feestdagen …), samen te wer-
ken met omliggende partners zoals mos-
keeën of wijkwerkers, en door een divers 
docentenkorps samen te stellen waar 
studenten zich aan kunnen spiegelen. 

 Voorbeelden:

··  Meer kleur voor de klas
··   Lesinhoud afstemmen op diverse samenle-

ving van UAntwerpen

Zet in op peer support

Onderzoek studieuitval

Zet rolmodellen in

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-inclusie/voor-studenten/coachingendiversiteit/overzicht
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/mentoraat-plus/
https://www.instagram.com/meerkleurvoordeklas/
https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container1179/files/Diversiteitsactieplan%20deel%201%20samenvatting.pdf?_ga=2.251818057.1395508537.1636444007-1292051269.1636444007
https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container1179/files/Diversiteitsactieplan%20deel%201%20samenvatting.pdf?_ga=2.251818057.1395508537.1636444007-1292051269.1636444007
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Houd in de infrastructuur rekening met de diversiteit onder de 
studenten. Voorzie bv. een stille ruimte waar studenten tot rust 
kunnen komen of kunnen bidden, heb aandacht voor diversiteit 
in het aanbod in het studentenrestaurant en organiseer activi-
teiten die ook aantrekkelijk zijn voor studenten van ondergere-
presenteerde groepen.  

 Voorbeeld:

··  De nieuwjaarsreceptie in 2020 van Stad Kortrijk die verschillen-
de soorten hamburgers voorziet als symbool van verbondenheid 
( halal, vegetarisch, glutenvrij, lactosevrij …)

Ga in dialoog met studenten van onder-
gerepresenteerde  groepen, bevraag hun 
noden en laat ze meedenken over innova-
tieve oplossingen en verbeteracties.

 Voorbeeld: 

··  Op Hogescholen UCLL en VIVES werden Ra-
den van Inspiratie opgericht voor en door 
studenten met een migratieachtergrond

Neem als hoger onderwijsinstelling een duidelijk standpunt in 
tegen racisme en discriminatie. Voorzie een platform of meld-
punt waar studenten die racisme en discriminatie  ervaren te-
recht kunnen en zorg dat deze voldoende zichtbaar en gekend 
zijn. Maak racisme en discriminatie in het hoger onderwijs en 
tijdens stage bespreekbaar en maak aan studenten duidelijk wat 
hun rechten zijn. 

 Voorbeeld: 

··  #Kiesmij, een online platform voor studenten, docenten en 
 bedrijven tegen stagediscriminatie en voor gelijke behandeling.

Pas de infrastructuur aan

Zet in op dialoog

Neem een standpunt in tegen racisme en discriminatie

https://radio2.be/west-vlaanderen/kortrijk-trakteert-op-hamburgers-als-symbool-van-verbondenheid
https://research-expertise.ucll.be/nl/actueel/items/student-testimonials-uit-onderzoek-naar-diversiteit
https://www.vives.be/nl/onderzoek/raad-van-inspiratie
https://kiesmij.nl
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