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Hoewel de deelname van onder-gerepresenteerde groepen in het 
 hoger onderwijs de afgelopen jaren is toegenomen, vinden nog al-
tijd relatief weinig jongeren met een migratieachtergrond de weg 
naar het Vlaamse hoger onderwijs. 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 jongeren met een migratieachter-
grond 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 Hoge-
school VIVES in het kader van het Praktijkgericht Wetenschappelijk 
Onderzoek Diversiteit in het hoger onderwijs: instroom en doorstroom 
van studenten met een migratieachtergrond de zichtbare en onzicht-
bare drempels en faciliterende factoren. 

Deze infographic focust op factoren die de studiekeuze van leerlin-
gen in het zesde middelbaar beïnvloeden met op het einde enkele 
aanbevelingen voor secundaire scholen om leerlingen tijdens hun 
middelbare schooltijd beter voor te bereiden op het hoger onderwijs 
en om hen beter te begeleiden in hun studiekeuzeproces.

Ook de coronacrisis heeft een belangrijke impact op de studie keuze. 
De resultaten hierover zijn niet opgenomen in deze infographic, 
maar kan je terugvinden in dit persbericht en het volledige onder-
zoeksrapport. 
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Hoewel etnisch-culturele diversiteit in West-Vlaanderen onder 
het Vlaams gemiddelde blijft, neemt ook hier de etnisch-culturele 
 diversiteit toe, vooral in de leeftijdscategorie 0-24 jarigen.

Wij categoriseren leerlingen als ‘leerling met migratieachtergrond’ 
als de leerling zelf of tenminste één ouder of grootouder niet in 
België is geboren.

Aandachtspunt: Deze leerlingen behoren uiteraard niet tot een 
homogene groep, maar zijn zeer divers en verschillen op vlak van 
geslacht, seksuele oriëntatie, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, 
klasse, cultuur, religie, gezondheid, leeftijd, verblijfsstatuut, etc. 
Een combinatie van verschillende kenmerken zorgt voor unieke 
 ervaringen. 

Toenemende etnisch-culturele diversiteit in West-Vlaanderen

Wie zijn leerlingen met een migratieachtergrond?

 West-Vlaanderen

 Vlaanderen

Evolutie herkomst niet-Belg 0-24 jaar 
(t.o.v. alle 0-24-jarigen) (%) voor de onderzochte provincies
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Profiel van de leerlingen die de bevraging hebben ingevuld

Dit is slechts een beperkte weergave van de resultaten. Bekijk voor meer 
resultaten het onderzoeksrapport.

Aantal deelnemende leerlingen:

11

Geslacht:

34%

66%
vrouw

man

zonder  
migratieachtergrond

Geloofsovertuiging:

 TSO 53% 

 ASO 35% 

 BSO 12%

 niet gelovig 48% 

 Christendom 40%

 Islam 7%

 Boeddhisme 1% 

 Humanisme 2%

 overige 2%

Methodologie 

online enquête zesdejaarsleerlingen  
van West-Vlaamse middelbare scholen.

Mei 2021:

in kaart brengen van de factoren van instroom. Doel:

Aantal deelnemende middelbare scholen:

Deze resultaten werden aangevuld met informatie uit kwalitatieve interviews bij 
38 hogeschoolstudenten met een migratieachtergrond, in de periode mei tot 
november 2020.

227

53+35+12+A 48+40+7+1+2+2+A
Herkomst:

Onderwijsvorm:

850150
85% 15%

met  
migratieachtergrond

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

Hogeschoolstudenten met een migratieachtergrond gaven aan dat 
de vooropleiding in veel gevallen wordt gekenmerkt door verande-
ringen van richting (van meer theoretische naar praktijkgerichte 
richtingen), schoolse vertraging, beperkte ondersteuning vanuit de 
thuiscontext en een gevoel van zich niet thuis voelen in de meer 
theoretische richtingen. 

‘Ik ben begonnen in ASO Latijn. Dat heb 
ik twee jaar volgehouden, maar ik voelde 
me niet echt thuis daar. Ik hoorde daar 
niet echt, want die Latijnse klas waren al-
lemaal rijke meisjes en mijn papa was net 
failliet gegaan.’ (Vives student)

‘Ook omdat het op een bepaald moment te moeilijk 
werd [verwijzend naar de reden om te  veranderen 
van ASO naar TSO]. Er waren er veel waarbij de 
ouders of zelfs de grootouders hun kleinkinderen 
motiveerden en bijles gaven. In mijn geval was dat 
natuurlijk geen optie. Zo ben ik dan eigenlijk over-
geschakeld naar TSO.’ (Vives student) 

 Met migratieachtergrond

 Zonder migratieachtergrond

Niet blijven 
zitten

Meer schoolse vertraging onder leerlingen met een migratieachtergrond
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Studiekeuze

Wel of niet verder studeren?

van alle leerlingen  
verkiest een opleiding  

in dagonderwijs

Het merendeel van de leerlingen die de vragenlijst invulden zijn van 
plan om na het secundair onderwijs een opleiding in het hoger onder-
wijs te starten:

96% 89%92%
van de leerlingen  

met migratieachtergrond

van de leerlingen  
zonder migratieachtergrond

92+8+A96+4+A 89+11+A
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‘Ik dacht daar wel aan [om vanuit ASO voor de unief te 
kiezen], maar dan dacht ik: ik denk niet dat ik dat ga 
volhouden, of niet slim genoeg was voor op de universi-
teit te zitten. En dan dacht ik: ik ga gewoon beginnen 
met hogeschool, als ik dan wil kan ik misschien nog een 
schakelprogramma doen. Maar dan heb ik tenminste al 
mijn bachelor diploma.’ (Vives student)

Leerlingen met een migratieachtergrond uit ASO zetten lager in en 
kiezen minder vaak voor een academische bachelor in vergelijking 
met leerlingen zonder migratieachtergrond. Dit gebeurt vaak vanuit 
onzekerheid in hun eigen kunnen en een gebrek aan  ondersteunende 
figuren. Om op zeker te spelen kiezen zij eerder voor een opleiding 
aan de hogeschool, waarna ze bij succesvolle afronding – en via 
schakelprogramma’s – opklimmen naar een universitaire opleiding, 
het zogenoemde ‘zalmprincipe’. 

Leerlingen met een migratieachtergrond uit BSO zetten juist hoger 
in. Zij kiezen, in vergelijking met leerlingen zonder migratieachter-
grond, vaker voor een professionele bachelor. Ook weten zij vaker 
nog niet welk voor type opleiding zij zullen kiezen. 

Studiekeuze en vooropleiding

Keuze richting
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ZA = Zonder migratieachtergrond 

MA = Met migratieachtergrond
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Leerlingen met een migratieachtergrond  
kiezen eerder voor een opleiding buiten West-Vlaanderen

‘Toen ik vandaag op school liep had ik echt het gevoel van: ik weet 
niet of ik hier thuis ben gewoon omdat ik mij hier de enige voel. 
(…) Het is meer van, heeft iemand hetzelfde meegemaakt als mij 
en is er iemand die weet hoe ik me voel?’ (Vives student)

Van de leerlingen die in mei 2021 al wisten waar ze gingen verder 
studeren kiezen leerlingen met een migratieachtergrond vaker om 
hun studies verder te zetten in een andere provincie dan West-Vlaan-
deren in vergelijking met leerlingen zonder migratieachtergrond.

Aandacht voor diversiteit belangrijk  
bij de keuze voor de instelling 

Leerlingen met een migratieachtergrond hechten bij de keuze van 
een hoger onderwijsinstelling meer belang aan ‘ diversiteitsfactoren’ 
in vergelijking met studenten zonder migratieachtergrond. Het gaat 
hierbij om het cultureel aanbod van de stad, het  levensbeschouwelijk 
karakter van de school, het aanbod in het studentenrestaurant, 
een positieve houding ten aanzien van culturele diversiteit en 
 meertaligheid, het vrij mogen tonen van religieuze symbolen, en 
een cultureel diverse studentenpopulatie. 

 Met migratieachtergrond

 Zonder migratieachtergrond
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Ook factoren gelinkt aan lagere sociaaleconomische status, zoals 
beschikbaarheid van ICT en de combinatie van werken en leren, zijn 
voor deze leerlingen belangrijker in vergelijking met leerlingen zon-
der migratie achtergrond. 

 Met migratieachtergrond

 Zonder migratieachtergrond

Gemiddeld gerapporteerd belang bij leerlingen met en  
zonder migratieachtergrond voor diverse factoren van schoolkeuze

* 1= sfeer stad;  
2= uitgaansmogelijkheden;  
3= cultureel aanbod stad;  
4= bereikbaarheid;  
5= afstand woonplaats-school;  
6= kwal. Studiebegeleiding;  
7= levensbeschouwelijk karakter school;  
8= ICT beschikbaar;  
9= mate van activiteiten;  
10= aantal studierichtingen;  
11= kleinschaligheid;  
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‘We gaan niet rond de pot draaien, met een 
diploma Business Management kun je al-
tijd binnen. Je hebt altijd werkzekerheid 
in gelijk welke sector. Het moet daarvoor 
niet de grootste job zijn dat er is, maar wel 
 zekerheid. Mijn ouders hebben daar een 
 grote invloed op gehad.’ (Vives student)

Studiekeuzemotieven

Jongens met migratieachtergrond uit het zesde middelbaar scoren 
het hoogst op extrinsieke motivatie. Dit wil zeggen dat zij bij hun 
studiekeuze voornamelijk worden gemotiveerd door anderen of 
omstandigheden, zoals werkzekerheid, uitzicht op een goedbetaal-
de baan met maatschappelijk aanzien en het tevreden stellen van 
 ouders. 

‘Ik was toen eigenlijk ook nog niet zeker, ik was zo aan het 
zoeken van ik moet een richting hebben waar ik later ook wel 
met mijn hoofddoek kan werken en misschien ook wel een 
 beetje met mijn hoofddoek kan studeren.’ (Vives student)

De etnisch-culturele afkomst en/of religieuze affiliatie is voor 
 sommige studenten met een migratieachtergrond ook een factor in 
de studiekeuze. Dit is zeker het geval voor hoofddoekdragende mos-
lima’s. 
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De invloed van anderen  
op het studiekeuzeproces

Communiceren over studiekeuze

Leerlingen met een migratieachtergrond geven aan minder te com-
municeren over hun studiekeuze dan leerlingen zonder migratie-
achtergrond. Zij gaan minder te rade bij leerkrachten, vrienden, 
familie buiten het gezin of bij medeleerlingen en doorlopen het 
 studiekeuzeproces dus veel meer alleen. 

 Met migratieachtergrond

 Zonder migratieachtergrond

Waar winnen leerlingen met en zonder migratieachtergrond  
informatie over hun toekomstige studies?
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De rol van ouders 

Leerlingen met een migratieachtergrond in ASO en TSO geven min-
der vaak aan dat hun ouders het belangrijk vinden dat zij verder 
studeren in vergelijking met leerlingen zonder migratieachtergrond. 

‘Ik moest zelf alles dragen en een bachelor zag ik dan niet zitten 
omdat ook mijn ouders mij aan het pushen waren van: “T. je moet 
werken, wat doe jij eigenlijk? Je moet werken! Wat doe je met stu-
deren?” Er moest geld thuisgebracht worden.’ (Vives student)

Toch horen we van studenten met een migratieachtergrond die ver-
der studeren dat ouders een belangrijke rol spelen in de keuze om 
verder te studeren wat zich vertaalt in aanmoedigingen, maar ook in 
impliciete of meer expliciete verwachtingen over toekomstkeuzes. 
Een hoger onderwijsdiploma wordt vaak gezien als manier om op 
te klimmen op de sociale ladder en om de vele opofferingen van de 
ouders goed te maken. Er wordt soms ook aangemoedigd om zo hoog 
mogelijk in te zetten en om te kiezen voor een studierichting met 
maatschappelijk aanzien die uitzicht biedt op een goedbetaalde job. 

‘Ik denk dat wij kinderen met een migratieachtergrond veel 
meer druk hebben op onze schouders om dingen te moeten 
bewijzen (…) en tegelijkertijd is dat ook onze trots om ergens 
te kunnen tonen van mama, papa, we did it. Maar het zorgt 
zeker voor een druk dat wel.’ (Vives student)

 Met igratieachtergrond

 Zonder migratieachtergrond

Vinden jouw ouders het belangrijk dat je verder studeert?

BSO TSO ASO
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Vanwege een gebrek aan kennis van ouders over het hoger onderwijs-
systeem en een gebrekkige taalkennis kunnen leerlingen echter niet 
altijd terecht bij hun ouders voor ondersteuning. Daardoor kunnen 
leerlingen zich eenzaam kunnen voelen in het studiekeuzeproces. 

‘Mijn ouders hebben wel gevraagd: “wat 
wil je later doen?” Dan heb ik wel gezegd 
van misschien iets met leerkracht, maar 
ik kon niet gedetailleerd [daarover spre-
ken]…vooral omdat ik wist, zij hebben 
nooit gestudeerd.’ (Vives student)

De rol van leerkrachten 

Zeker voor leerlingen die weinig ondersteuning krijgen vanuit de 
thuiscontext, is begeleiding bij het studiekeuzeproces vanuit de 
school belangrijk. 

‘Wat mij het meest is bijgebleven is dat ik er in mijn zesde middel-
baar wel alleen voor stond. Er werd wel zo eens gezegd van: “we 
gaan samen kijken” maar er is daar nooit iets van gekomen. De 
 ondersteuning van mijn ouders, ik wist al dat ik niet zoveel op hen 
kon rekenen, omdat ze dat ook niet meegemaakt hebben. Maar de 
ondersteuning vanuit de school, ik vond het jammer. Ik heb dat al-
lemaal online moeten zoeken. En nadat ik afgestudeerd was van het 
middelbaar, was het wel echt drie jaar een avontuur van zoeken van 
wat moet ik doen, wat ga ik doen?’ (Vives student)
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‘Dan ook mijn schrijffouten, soms maak ik die nog. 
Maar ik heb vorig jaar dan gesproken met mijn leer-
kracht Nederlands en ze zei van: “ik zie jou ook echt 
lesgeven aan die kleine kindjes. Je Nederlands is niet 
slecht, iedereen maakt fouten. Maar het is niet slecht 
en als je daaraan werkt, als je weet daar moet je aan 
werken, dan kun je dat zeker.” En zij heeft mij dan 
overtuigd om toch te doen wat ik echt wou, dus lager 
onderwijs.’ (Vives student)

Dit is echter niet evident. Leerlingen met een migratieachtergrond 
geven namelijk aan een minder goede relatie te hebben met hun 
leerkracht in vergelijking met leerlingen zonder migratieachter-
grond. Het gaat daarbij om interesse van de leerkracht in de leer-
ling, de onderlinge verstandhouding, op dezelfde golflengte zitten, 
zich belangrijk voelen in de ogen van de leerkracht, leerkrachten 
die rekening houden met hun mening en een goed gevoel krijgen 
van de leerkracht. 

Een stimulerende houding en oprechte en welgemeende adviezen 
van leerkrachten dragen bij aan het zelfvertrouwen en de motivatie 
van de leerling om een hogere studie aan te vatten.
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Aanbevelingen vanuit Universal Design for Learning 

In deze infographic ligt de focus op de instroom van studenten 
met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs. Door op deze 
doelgroep te focussen, krijgen we zicht op specifieke drempels. 
Er bestaat echter tegelijkertijd het gevaar dat we deze leerlingen 
‘verbijzonderen’. Tevens kan een categoriale aanpak binnen onder-
wijssystemen polariserend werken als sommigen het idee hebben 
dat een bepaalde categorie van mensen die gemeenschappelijke 
kenmerken delen (in dit geval migratieachtergrond) voordeel beha-
len ten opzichte van zij die deze kenmerken niet delen. We volgen 
daarom het advies van onder andere de Vlaamse Onderwijsraad die 
oproept 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 moge-
lijk wordt gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek zodanig dat 
er nadien geen specifieke aanpassingen nodig zijn voor bepaalde 
doelgroepen. Vanuit deze UDL-visie en op basis van de resultaten 
uit ons onderzoek formuleren we een aantal doelgerichte aanbeve-
lingen voor het secundair onderwijs welke in het voordeel zijn van 
alle studenten. 

Informeer en ondersteun leerlingen over studeren in het hoger 
onderwijs door: 

··  oud-leerlingen uit te nodigen om te komen spreken over studeren 
aan het hoger onderwijs 

··  samen websites van hogescholen of universiteiten te bezoeken
··  leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan openlesmomenten 

of kijkdagen van hogescholen en SID-in beurzen, of deze samen te 
bezoeken

··  tijd te maken voor online studiekeuze- en motivatietesten, bv. via 
onderwijskiezer of via SIMON

··  informatie te geven over zaken die specifiek zijn voor hoger 
 onderwijs met aandacht voor praktische zaken zoals financiële 
 zaken (inclusief voordelen zoals korting voor openbaar vervoer en 
studietoelages), faciliteiten, studiepunten en leerkrediet, huisves-
ting, sport, cultuur, sociale en psychosociale dienst

··  gemotiveerde leerlingen met beperkte financiële middelen vanwege 
familiale omstandigheden te informeren over de sociale dienst van 
STUVO van de hoger onderwijsinstellingen, Vlaanderenbrede onder-
steuning zoals groeipakket en studietoelage. Voor regio West-Vlaan-
deren kunnen aspirant studenten ook terecht bij Fonds LISA. 

Informeer en ondersteun leerlingen bij het studiekeuzeproces

Aanbevelingen vanuit  
Universal Design for Learning (UDL) 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php
https://www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/simon.htm
https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/studenten-hoger-onderwijs
https://www.studietoelagen.be
https://fondslisa.be
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Voorzie ruimte en tijd om ouders te informeren en om met 
 ouders of met hun kinderen in dialoog te gaan. Brugfiguren in 
het secundair onderwijs kunnen als belangrijke schakels tussen 
ouders en het schoolteam dit proces mee ondersteunen. 

 Ter inspiratie:

··  Onderwijsambassadeurs van FMDO is een project waarbij enthou-
siaste vrijwilligers met migratieachtergrond hun kennis en erva-
ring over onderwijs in Vlaanderen in hun eigen taal doorgeven aan 
 anderstalige ouders

Betrek ouders bij het studiekeuzeproces

Leraren kunnen zichzelf professionaliseren om studenten te 
begeleiden bij de studiekeuze en de overgang naar het hoger 
onderwijs. Coachende vragen zetten leerlingen aan tot zelf-
reflectie. Houd hierbij rekening met de interesses en identiteits-
ontwikkeling van de leerlingen. 

 Voorbeelden van coachende vragen:

··  Wat gaat vanzelf bij jou? 
··  Waar steek je graag tijd en energie in? 
··  Wat vind je belangrijk?

Zet in op professionalisering

Gebruik verschillende soorten rolmodellen tijdens de volledige 
schoolloopbaan van de leerlingen om stereotype beelden over per-
sonen met een migratieachtergrond te ontkrachten en verzwakken. 

 Ter inspiratie:

··  Nodig gastsprekers uit van verschillende organisaties zoals bij-
voorbeeld Getuigenbank of Orbit vzw. 

··  Werf leraren aan op basis van hun capaciteiten zonder onderscheid 
te maken op basis van hun etniciteit zoals bijvoorbeeld in het 
 Antwerpse Sint-Norbertusinstituut.

··  Nodig studenten onderwijsambassadeurs uit op jouw school. Binnen 
het project A-crew informeren en sensibiliseren studenten met diver-
se achtergronden van alle hoger onderwijsinstellingen van de Associ-
atie KU Leuven op secundaire scholen door hun verhaal te vertellen.

Maak gebruik van rolmodellen

https://www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs
https://www.klasopstap.be/activiteiten/getuigenbank
https://www.orbitvzw.be
https://www.klasse.be/254781/diversiteit-schoolteam-verrijking/
https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/tijdomdecijfersongelijktegeven/acrew.html
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Werk actief aan multicultureel onderwijs door topics en 
 verhalen vanuit verschillende culturele perspectieven te bena-
deren,  teksten en bronnen van andere culturen te gebruiken, 
door de etnisch culturele achtergronden van de leerlingen en 
hun  families te erkennen en een plaats te geven in de klas en 
het curriculum, en door realistische - en vrij van  stereotypen - 
 beelden van etnische en raciale groepen in het onderwijs-
materiaal te integreren. 

 Ter inspiratie:

··  Besteed aandacht aan feestdagen en culturele folklore van etni-
sche minderheden.

··  Geef voorbeelden van misconcepties over culturele groepen en geef 
positieve voorbeelden van prestaties.

··  Laat leerlingen hun eigen persoonlijke herkomst onderzoeken door 
hun ouders of andere familieleden te interviewen en hun cultuur 
met de rest van de klas te delen.

Ga voor multicultureel onderwijs

Bouw positieve relaties op met en heb actieve aandacht voor alle 
leerlingen. Geloof dat elke leerling kan leren, wees bewust van 
je eigen vooroordelen en sta open voor andere  perspectieven. 
Empower leerlingen die niet deel uitmaken van de dominante 
cultuur. Op schoolniveau kan hierin worden ondersteund door 
professionalisering rond cultuursensitief lesgeven aan te bie-
den of uitwisseling tussen leerkrachten te bevorderen. 

 Ter inspiratie:

··  School zonder Racisme vzw biedt een breed vormingspakket voor 
leerkrachten aan over omgaan met racisme, diversiteit en meer-
taligheid in de klas.

Werk aan positieve relaties met alle leerlingen

https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten
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