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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
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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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Ondersteun studenten die moeite hebben met het vinden van een 
stageplaats (bv.  door hun etnische afkomst, religieuze affiliatie 
of functiebeperkting) bij het vinden van een stageplaats door als 
docent zelf contact te leggen met stageplaatsen, door stageplekken 
op te lijsten waar studenten met een hoofddoek mogen werken en 
help hen bij het uitbouwen van een professioneel netwerk. 

Bied laagdrempelige taalondersteuning op maat aan 
door bijvoorbeeld verslagen of papers te laten nale-
zen en constructieve taalfeedback te voorzien. 

Waardeer op een positieve en cultuursensitieve ma-
nier de  diversiteit van de studenten. Neem hierin 
jouw voorbeeld functie naar andere studenten op 
door stereotypen en vooroordelen te ontkrachten en 
met studenten in dialoog te gaan. Je kan hierbij ex-
pliciet inzetten op het samenbrengen van studenten 
met verschillende achtergronden bij groepswerken.

Kijk over de grenzen van je eigen vak/studiegebied heen en 
 wissel ervaringen en expertise uit met andere docenten omtrent 
diversiteit gerelateerde onderwerpen. 

 Voorbeeld:

··  Community of Practice Diversiteit aan Inholland Hogeschool, voor 
docenten die kennis hebben van en affiniteit hebben met diversi-
teit en die willen bijdragen aan een inclusieve leeromgeving. 

Voorzie laagdrempelige taalondersteuning

Ondersteun bij het vinden van stageplaats

Erken en waardeer diversiteit

Wissel ervaringen uit

Aanbevelingen 
voor docenten

https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/community-of-practice-diversiteit/
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Volg vormingen rond vooroordelen en ongemakkelijke gesprek-
ken over de eigen geprivilegieerde positie en kom in actie tegen 
onrecht in de klas. Blijf jezelf professionaliseren in het omgaan 
met studenten met een migratieachtergrond. Dit kan ook door te 
participeren aan projecten die inzetten op verbindend werken 
waarbij je ook studenten met verschillende (migratie)achter-
gronden betrekt. 

 Voorbeelden:

··  Vzw Orbit biedt verschillende vormingen aan. 
··  Het Agentschap integratie en inburgering biedt ook vormingen aan 

voor organisaties met diversiteitsuitdagingen. 
··  De maatschappelijk experimentele studentenprojecten van de 

 onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving (KU Leuven)

Werk actief aan multicultureel onderwijs door topics en verha-
len  vanuit verschillende culturele perspectieven te benaderen, 
teksten en bronnen van andere culturen te gebruiken, door de 
etnisch culturele achtergronden van de leerlingen en hun fami-
lies te erkennen en een plaats te geven in de klas en het curri-
culum, en door realistische - en vrij van stereotypen - beelden 
van etnische en raciale groepen in het onderwijsmateriaal te 
integreren. Dit kan de intellectuele en intrinsieke motivatie van 
studenten versterken. 

Laat studenten zich welkom voelen door 
elementaire  relationele zaken zoals een 
glimlach, goeiedag zeggen, en door op-
rechte aandacht te hebben voor hen.

Professionaliseer jezelf

Ga voor multicultureel onderwijs

Zet in op goede relaties

https://www.orbitvzw.be/category/vorming/
https://www.integratie-inburgering.be/nl/bon/omgaan-met-diversiteit
https://ppw.kuleuven.be/ecs/aanbod/studentenwerk-debat/projectonderwijs
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