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Inleiding 

“ What the Belgium government is doing and what you are doing is 
granting. It is important to the to people who are affected. It is important to 
talk to international students to give them a voice and I found this platform 
very useful. I think it is a continuation of trust, it is a continuation of 
interest and I think it is a continuation of support. And I would like to thank 
all of you for this opportunity’ 

 
 

In het kader van maatregel 3 werd een kwalitatief onderzoek opgezet. Het betreft een onderzoek waarbij 

het welbevinden van derdelanders in het Vlaams Hoger Onderwijs in kaart wordt gebracht. In wat 

volgt geven we een korte introductie naar het concept welbevinden en de operationalisering hiervan in 

dit onderzoek. Vervolgens wordt de methodologie van het onderzoek toegelicht, waarbij het 

gehanteerde meetinstrument uit de doeken wordt gedaan. Daarna worden de resultaten van dit 

onderzoek besproken, waarbij dit document eindigt met een algemene conclusie en discussie. 

 
 

Het concept welbevinden 

Vanuit de literatuur blijkt dat welbevinden een containerbegrip is. Welbevinden wordt vanuit de Vlaamse 

onderwijsinspectie (2013) als een multidimensioneel begrip benaderd (zie Figuur 1). Het omvat namelijk: 

(1) tevredenheid, (2) betrokkenheid, (3) academisch zelfconcept, (4) sociale relaties en (5) pedagogisch 

klimaat. De dimensie tevredenheid peilt naar de mate waarin de leerling tevreden is over de klas en de 

school in het algemeen. De dimensie betrokkenheid weerspiegelt hoe de leerling zichzelf betrokken 

voelt bij wat er in de klas gebeurt. De dimensie academisch zelfconcept gaat na hoe de leerling zichzelf 
percipieert op cognitief vlak. De persoonlijke perceptie van een leerling over het eigen cognitieve kunnen 

staat in rechtstreekse relatie met zijn/haar welbevinden. De 

dimensie sociale relaties geeft de perceptie weer van de eigen 

sociale contacten van de leerling. De dimensie pedagogisch 

klimaat ten slotte geeft aan hoe een leerling dit klimaat in de klas 

en op de school percipieert. In dit geval wordt welbevinden in dit 

rapport omschreven als: tevredenheid en de perceptie over hoe 

mensen zich voelen in het (hoger) onderwijs (De Lee & De Volder, 
2009). 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Dimensies welbevinden. 
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Methodologie 
 

Participanten 

Voor dit onderzoek werden derdelanders gecontacteerd die vrijwillig wensten deel te nemen. Hiervoor 

werd een informatiebrief naar zoveel mogelijk hoger onderwijsinstellingen gestuurd met algemene 
informatie omtrent het project Maxipac, en de doelstelling van maatregel 3. Derdelanders - die in contact 

waren/zijn gekomen met het Vlaamse hoger onderwijs - konden vrijwillig contact opnemen. In het totaal 

hebben zich 31 participanten aangemeld. Meer informatie over de participanten is terug te vinden bij de 

resultaten van blok 1 onder het kopje ‘achtergrondgegevens’. 

 
 

Verloop onderzoek 

In functie van maatregel 3 werd een studie opgezet in de context van het opleidingsonderdeel 

Onderwijskunde: Praktijk, Beleid en Onderzoek, gegeven door prof. dr. Valcke (UGent). Groepjes van 
5 bachelor studenten interviewden – op basis van een strak protocol - een participant tussen maart en 

mei 2019. Studenten ondertekenden voorafgaand aan het onderzoek het algemeen ethisch protocol 
van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Door dit te ondertekenen geven 

studenten aan akkoord te gaan met de deontologische code en dienen ze zich te houden aan de 

ethische uitgangspunten voor wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen van de UGent. 

 
Om het onderzoek op een uniforme wijze te laten verlopen, werd een strak draaiboek--stappenplan aan 

de studenten voorgelegd. Dit stappenplan volgde uit 3 fasen. De eerste fase was de ‘dataverzameling’ 
fase. Hierbij werd via de UGent leeromgeving ‘Minerva’ een derdelander als participant toegewezen per 

groepje studenten. De studenten dienden vervolgens via een format deze participant te contacteren in 

functie van een interview. De opbouw van de interviewleidraad (zie bijlage 1) wordt toegelicht onder de 

sectie ‘meetinstrument’. 
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Figuur 2: Grafische voorstelling verloop onderzoek. 
 

Voordat het interview van start ging, werd elke participant uitgenodigd om een informed consent formulier 

te tekenen (zie bijlage 2), waarbij hij/zij op de hoogte werd gebracht van het onderzoek, en dat hij/zij 

toestemming gaf om de data anoniem te verwerken. Daarna startte het eigenlijke interview met een 
maximumduur van 1u30. Dit interview kon in het Nederlands of het Engels verlopen, en werd 

opgenomen door middel van een dictafoon applicatie op een gsm van de studenten. Deze opname is 

tevens beschikbaar bij de onderzoekers. Het semigestructureerd interview bestond uit 29 vragen (zie 

Figuur 3), waarbij participanten naast open vragen ook stellingen/uitspraken beoordeelden aan de hand 

van Likertschaal diende te geven. Na afloop van het interview ontving de participant een kadobon ter 

waarde van 20 euro. 

 
 
 

Figuur 3. Voorbeeld vragenlijst in het Nederlands (links) en het Engels (rechts). 
 
 

Fase 2 omvatte de verwerking van de data. Allereerst werd het opgenomen interview letterlijk 

getranscribeerd. Hierbij werd het gehele interview volledig uitgeschreven in een word document 

(transcripties beschikbaar via onderzoekers). Vervolgens diende het uitgeschreven interview gecodeerd 

te worden op basis van een Excel bestand. In dit Excel bestand (zie Figuur 4) werd gemarkeerde tekst uit 

de transcriptie gecodeerd en vertaald naar een score. Specifieke tekstsecties werden naar een 

overeenkomstige kolom gekopieerd. Dit hielp om een gestructureerd overzicht te bereiken van alle 

verwerkte informatie bij alle participanten. 

Stap 1: data 
 

Via Minerva: 
groepsverdeling 
& toewijzing 
derdelander 

interview 

interview 

Stap 2: data 
analyseren 

Interview 
transcriberen 

 
Antwoorden 
coderen 
(excel) 

Stap 3: 

schrijven 

Bevindingen 
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In functie van de integratie van alle onderzoeksbevindingen werden alle afzonderlijke Excelbestanden 

van de groepen samengevoegd tot één groot Excelbestand dat hierdoor alle verwerkte informatie van 
alle participanten bevatte. 

 

 
 

 
 

Figuur 4. Excel codeerschema (boven) en in te vullen Excel bestand (onder). 
 
 

In fase 3 werden de alle bevindingen over de respondenten geïntegreerd om een omvattend beeld te 
krijgen van het welzijn in het hoger onderwijs. 

 

Meetinstrument 
 

Het meetinstrument - gestructureerd interview en stellingen - was gebaseerd op het drop-out model van Tinto 

(1975,1997). Dit model verklaart drop-out vanuit een complex samenspel aan factoren. Tinto benadrukt 

in zijn ‘Student Integration Model’ de concepten sociale en academische integratie. In de 1997-versie 

van zijn model voegde hij het idee van ‘de klas als collaboratieve leergemeenschap’ toe om deze 

soorten integratie te bevorderen. Lacante et al. (2001) gebruikten het model van Tinto om een 
aangepaste versie voor de Vlaamse context uit te werken. In dit ‘Vlaamse model’ benadrukken de 

auteurs het belang van opleidingskenmerken. Ook onderscheidden zij verschillende fases in het 

herwerkte model. Vooral belangrijk is dat ze de reciproke effecten benadrukken. Vaardigheden en 

mogelijkheden worden niet enkel als achtergrond-kenmerk gezien, maar veranderen door de 

onderwijservaring tot aan de eerste officiële feedbackmomenten in het onderwijs. Deze feedback zorgt 

er voor dat de voorgaande fasen in het proces opnieuw geactiveerd worden (zie Figuur 5). 
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Figuur 5. Model Interview leidraad 
 
 
 

De volledige interviewleidraad is gebaseerd op de verschillende fazen/blokken in het model van Lacante et 
al. (2008). De vragenlijst bestaat uit 29 vragen (zie bijlage 1). Elk van deze 29 vragen is gerelateerd aan 
het model (zie oranje cijfers in Figuur 5). 

 
 
 

Resultaten  

De resultaten worden besproken op basis van de verschillende fazen/blokken in het model van Tinto. 
 
 
 

BLOK 1: Achtergrondkenmerken 

In de 31 uitgevoerde interviews werden in het totaal 13 mannen en 18 vrouwen geïnterviewd. De leeftijd 
van de participanten is 22 tot 57 jaar. De gemiddelde leeftijd is 31 jaar. Op het volgende taartdiagram 

(Figuur 6) wordt de diverse afkomst van de participanten goed weergegeven (5 personen waren 

afkomstig uit Syrië). De meeste respondenten zijn afkomstig uit Azië (n=12), gevolgd door Afrika (n=9) 

en tenslotte Zuid--Amerika (n=6) (zie Tabel 1). De meest gesproken taal onder de participanten is het 

Engels. Meer dan de helft (52%) van de participanten is alleenstaand (16/30), 23% (7/31) heeft een 

vriend(in)/samenwonend, en 23% (7/31) is getrouwd. 77% van de participanten heeft (nog) geen 

kinderen. Participanten die reeds kinderen hebben geven aan dat het vinden van een evenwicht tussen 
privé en studeren niet eenvoudig is. “So, finding that balance of my studies and being a parent to her is 

where the challenge comes in” 
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Figuur 6. Geboorteland participanten (N31). 
 

Tabel 1: Geboorteland per continent 
 

 Frequency Percent 
 Afrika 9 29,0 
 Midden-Oosten 1 3,2 
 Noord--Amerika 1 3,2 
Valid Zuid--Amerika 6 19,4 

 Azië 12 38,7 
 Europa 2 6,5 
 Total 31 100,0 
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De participanten blijken tussen de 6 maanden en 30 jaar in België te verblijven. De gemiddelde 

verblijfsduur in België is 5 jaar en 5 maanden. De familieleden (ouders) van de participanten wonen 
vaak nog in het land van herkomst. Zoals de volgende citaten aangeven is er nog veel contact met die 

familieleden; meestal via technologie: 

 
“Mijn hele familie zijn in Iran nog altijd. Mijn mama gewoon thuis huishoudelijk ding, ja huisvrouw en 

mijn papa was zelfstandig” 
 

“Like last six to seven months, I stopped a little bit studying because my family is still back in Syria. 
And I didn’t see them for the last three years, or… yeah, three years, so it’s kinda pressure. So, 

we 
have just contact with Facebook and Whatsapp, but no meeting” 

 
“Ja, allemaal in Syrië, ja. Mijn vader is Engelse leraar, wanneer ik vraag woorden aan hem, praat ik op 

Facebook” 

“Yes, my whole family is still back in Zambia” 

"We hielden dagelijks contact via Facebook, Skype, dat soort dingen. Het is eigenlijk juist daarom dat 
ik een Facebookprofiel heb aangemaakt, om in contact te blijven met mijn vrienden en familie van in 

de Dominicaanse Republiek. Ze waren allemaal heel trots en supportief tijdens mijn studies" 
 
 

BLOK 1: (Eerdere) Schoolopleiding/beroep 

Uit de interviews blijkt dat de meerderheid van de participanten een studie doet/gedaan heeft in de 
alfawetenschappen (n= 26); bv. studies zoals sociaal werk, lerarenopleiding, international business 

management of talen. Vier participanten (13%) studeren/studeerden in de betawetenschappen; zoals 

industriëel ingenieur. Eén respondent studeerde tandarts (gammawetenschappen). 

 
De respondenten studeren/studeerden in verschillende opleidingsinstellingen in Vlaanderen, waaronder 

de VUB (n=9), KASK (n=5), UGent (n=4), Artevelde (n=3). (zie Figuur 7). 



Resultaten Maatregel 3 Kwalitatief onderzoek naar het welbevinden van niet--Europese derdelanders in het Hoger 

Onderwijs 

11 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figuur 7. Studie-instelling respondenten? 
 
 

Maar 26 van de 31 respondenten geven aan dat ze ook al een andere opleiding hebben gevolgd, 

meestal in het land van herkomst: 

 
“I got the opportunity to continue my study because I studied architecture--engineering in Syria” 

 
“In Tsjetsjenië heb ik geneeskunde gestudeerd, vijf jaar maar studie geneeskunde duurt zes jaar. Ik 

ben niet afgestudeerd, maar ik heb wel een academisch getuigschrift van al mijn gevolgde studies dus 
hoeveel uur en welke lessen. Als ik naar België kwam, heb ik geprobeerd via naric om daar iets van te 

krijgen. Dat kan niet via studie geneeskunde maar misschien kan het met een lager diploma 
gelijkgesteld worden. Toen is dat niet gelukt. Ze hebben mij wel een attest gegeven dat ik secundair 

onderwijs gevolgd moet hebben om aan deze studies te beginnen” 
 

"Een diploma voor tandarts, van tandheelkunde in Syrië. Ik heb hard gewerkt, meer dan 25 jaar als 
tandarts. In Syrië en Saoedi--Arabië” 

 
 
 

Daarbovenop blijkt dat de meerderheid van de respondenten met een diploma, zichzelf ziet als 

“betere” studenten (n=12); 8 personen geven aan dat ze tot de beste groep studenten behoren; 4 

respondenten gaven aan dat ze zich plaatsen bij de gemiddeld-presterende groep studenten. 

 
Ook bij vragen naar hun visie op hun schoolprestaties in het secundair onderwijs, gaf de meerderheid 

aan bij de besten te horen van de klas (n=11), gevolgd tot de betere groep (n=8) of gemiddelde groep 

(n=4). Geen enkele participant gaf aan dat zij/hij behoren bij de zwakkere of zwakste studenten uit hun 
klas in het secundair onderwijs. 17 participanten werken reeds. Maar de respondenten geven expliciet aan 

dat hun job een lagere kwalificatie vereist dan het behaalde diploma of dat hun job zelfs los staat van hun diploma.  
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Eén participant – met 25 jaar ervaring heeft als tandarts in het land van herkomst – vatte overigens deze 

studie opnieuw aan in België. 

 
 

“I do a part time job, in VUB I work as a translator. Yes, it’s English--Arabic translation” 
 

"I was working with an NGO and it’s called BRAC Uganda” 
 

“Ik ben nu coach voor mentor to work project, dat is een tewerkstellingsproject in regio Antwerpen, dus 
wij hebben mentorprogramma’s waar wij werkzoekenden en mensen die werk hebben bij elkaar 

brengen en mensen die werk hebben begeleiden de werkzoekenden sectorgericht. Mijn werk in niet in 
overeenstemming met mijn diploma en mijn studies want ik heb geen diploma” 

 
“Ik ben nu sociaal werker. Neen, mijn diploma is niet in overeenstemming met mijn beroep nu.” 

 
“Dus u werkt in België voor de Syrische krant, ja. Syrische krant en u heeft daarvoor een diploma, de 

journalistiek. Ja, zoals jullie zeggen ‘de opleiding’. Ik schrijf artikels over de vluchtelingen die in Europa 
wonen. Schrijven over iets dat iemand goed gedaan heeft of niet, of over de politiek of de migranten. 

Ik schrijf dat in het Engels of in het Arabisch en verschillende onderwerpen. Ja, is goed” 
 

“Ik vind het werk dat ik nu doe zeker niet slecht maar het ligt onder mijn niveau’ 

“Neen, mijn diploma is niet in overeenstemming met mijn beroep nu” 

“I applied for jobs everywhere but it was always the same feedback you know like you don’t speak the 
language or your diploma is not credible enough for in Belgium and so yeah, I said u know what this is 

not credible enough and I’m going to get something credible. So that’s why I went back in school” 
 
 

BLOK 1: Vaardigheden en mogelijkheden 

De participanten konden zichzelf een score geven tussen 1 (heel slecht) en 5 (heel goed) wat betreft 

hun niveau-inschatting van studeren. De gemiddelde score is vrij hoog (M=3.76, SD=.76) 

 
Sommige participanten geven letterlijk aan dat hun zelfinschatting in de Belgische context anders is dan 

in hun land van herkomst; enkele citaten ter verduidelijking: 

 
“Actually now, I have two situations. If I’m talking about Morocco I can, it’s from what? From one to 
five, in Morocco actually it was five because I know how the system is going on and actually I was 

always the best there because I know how it’s how it’s going on. Ja, but here… I know the system and 
actually I discovered that they, the educational system always focusing on the details. But in Morocco, 

we were studying just highlights… of the things and general ideas. And now, I try to, to find another 
way like my, my previous ways to find how to be, to to do well. And because I was, last semester I was 

focusing on courses which I like. I have got best, best marks, but for others I didn’t I, I was expecting 
to work till the last month or the last and then it was not enough… and get average. 

So now … “ 
 
 

“I was always thinking that yes, I am a good, strong student, but in Brussels, the environment, the 
weather, the reading, It was not easy, it was not easy” 
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BLOK 2: Intenties/Doel commitment 

Vervolgens werden de intenties en betrokkenheid van respondenten t.a.v. de gekozen opleiding 

bevraagd. Uit de resultaten blijkt dat 17 van de 31 participanten de opleiding gekozen heeft omdat die 

leuk en boeiend is (intrinsieke motivatie), 12 participanten geven aan dat hij/zij de opleiding gekozen 
heeft om nieuwe dingen bij te leren en/of omdat ze die opleiding waardevol vinden (geïdentificeerde 

motivatie). 9 participanten geven ook aan dat het beroep – dat aansluit bij de opleiding - hen aanspreekt. 

Weinig participanten gaven aan dat ze de opleiding hebben gekozen omwille van hij/zij schuld, 

schaamte of om een goede te willen maken (geïntrojecteerde motivatie, n=1) of omwille van het feit dat 

anderen hen dwingen (n=2, externe motivatie). 

 
Het is daarbij duidelijk dat de participanten het belangrijk vinden dat hij/zij een diploma behalen voor de 

opleiding die hij/zij nu volgt. De gemiddelde score is hierbij 9,15 (S= 1.44) op 10. Volgende citaten 

verduidelijken dit: 

 
“When I went to Belgium, for me it was about opportunity for me. It was about the unbelievable story of 
a village boy who got this opportunity to study in one of the world’s renowned universities. And also in 

the heart of Europe. To me, it was like a dream come true. Yes, to the Belgians it’s just ‘okay, I’m in 
Belgium’. But to me? Someone like me from poor Gambia?” 

 
“Ja, inderdaad want mijn diploma is van Syrië als diploma erkend voor buiten Europa is moeilijk te 

vinden daarom is Master belangrijk. Ik heb Master hier zal de Arabische diploma zijn. En een score op 
tien kunt u dat geven? Hoe belangrijk is het? Voor jou. Ik denk negen op tien. Ja zeer belangrijk” 

 
 

BLOK 2: Institutioneel commitment 

Vervolgens werden in de interviews de inschatting van betrokkenheid van de onderwijsinstellingen 
bevraagd vanuit het standpunt van de participanten. De participanten gaven allen aan dat ze bij 

aankomst in de onderwijsinstelling nood hadden aan administratieve hulp, maar dat dit in het algemeen 

goed georganiseerd werd in de Belgische context: 

 
“Definitely, definitely. There are refugees programs in here, in most of the Flemish universities and 

they announce it and I went to see how I can register because I am not able to … and then they help 
me to registration to my master en they approve my studies” 

 
Okay, they offer euhm, they offer administrative help, they can euhm, they can tell me which faculty 

which things which faculty I should apply for, and what suits me and what doesn't suits me and 
something like that. And the financial help as well” 

 
"Well there were several steps we went through when we arrived here. But most of them were almost 

straight forward because of the system. The system was really, very clear and if you followed the 
steps where you’d get what you needed” 

 
“Actually, I found an organization called Born and this organization, they help new incoming people to 

find out everything” 
 

“We hebben hier in Leuven, uhm, de sociale dienst die mensen daar altijd ja eerste handje helpen, 
administratie, procedures. Ja ja ook financieel is zeer zeker voor de mensen te kunnen, … ’” 
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“ It was really. They were helping us since we were in Morocco, so 4 months before our arrival, they 
help us with the VISA and everything and then here they, they make a welcome welcome session to 

… Introduce and give us a lot of instructions to not have a lot of problem and they always answer of all 
questions we have, even if it was silly” 

 
“Yes we have, I think our faculty has the ITC international checking center. Just especially for 

international students and then when I arrived at the first day and our tutor told me, you should go to 
KBC open a banc account and go to the city hall, prepare some document and you should go to get 

your study card. And yes I got quite a lot help, but only in the beginning” 
 

“one of the departments that were really really helpful is international students something 
mobility….Irmo;; International relations mobility office, Irmo. There were really really helpful, because I 

went there a couple of times” 
 

“I managed alone, I had a feeling that I always was refered and that no one really knew what was 
going on when I was asking for help” 

 
Daarnaast bevestigen de respondenten dat er vanuit de onderwijsinstellingen een aanbod beschikbaar 

is om studenten te ondersteunen of te begeleiden. Ongeveer de helft van de participanten (43,8%) heeft 

hiervan gebruik gemaakt: 

 
“At that time there was a professor who was responsible for the new incoming students, to help us for 

organize the files and everything electronically. So we went somewhere at X and we had everything 
on pdf and someone helped us how to put it in the system. It was really pretty easy”;; “the replies were 

very prompt,  and it was everything that one needed. they were really there to support, so they support 
really really well”, “And it’s been very smooth” 

 
“ I should give a lot of credit for the student administrator in KU Leuven. She was incredible, she is 

really incredible because I told you it’s foreign in everything so she helped me a lot to kick off, 
especially in my first year, it was really rough. You know really basic stuff like where to make a bank 

account, how to make a bank account, I’ve never done that you know because the system in the 
western world and the developing countries, there’s a difference. You know from this stuff, medical 

insurance, subscribing in the community, all this small stuff, how to find a job as a student, the 
practicality of student life, they deserve a lot of credit in KU Leuven. They did a lot” 

 
 

Sommige participanten rapporteren over initiatieven om het welbevinden van studenten te verhogen. 

Dit zijn initiatieven zoals infosessies over het leven in België, en informele sociale activiteiten: 

 
They are always making new events and a lot of initiatives to make make students like social life and 

make new friendships. And before coming they make a group of internationals with students there and 
for us too. And they make also small groups with VUB students and internationals students to like 

make friendships and uh... 
 

Maar er werd door participanten ook aangeven dat extra inspanningen nog nodig zijn om dit welzijn te 

verhogen: 

 
“There should be options to support international students, particulary information about 

accomodation options” 
 

“I don’t think that I am very included. At least I don’t feel very included. Sure they send out mails of 
events and stuff but i haven’t really... Like the second I saw that e--mail from you guys, I was like: 
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‘yeah, I’m gonna do that.’ I… I don’t get much of that sooo.. Or maybe i’m just, I just don’t know but not 
that I, I haven’t seen anything like it” 

 
“No, they just register me but they couldn't help me and finding a house in the compass and it was 

very important for me because I was living in Ghent and they, we didn't have any meetings or like to 
say how you find a student job. We are a stranger here, like we are really stranger, we don’t know 

anything. So there is nothing like a meeting to supports the students euhm about what they need, 
even when they didn't ask us what we need. They only help us and just go and register and not paying 

there full registration fees little bit, but no logistics supports helps us, nothing. We have to depend on 
or self, we don’t have an option here. So we have to do everything. We have to find a work, we have 

to find a student job that suits us, we have to know everything by ourselves and just like sharing 
experiences from other students, colleges” 

“Neen, er zijn er zeker en vast te weinig” 

“ We hadden wel een secretariaat waarbij we met allemaal praktische vragen terecht konden, maar 
dat reikte niet tot het psychologische level” 

 
“in het begin, eerste jaar, heb ik gevraagd dat ik wil iemand krijgen dat ik kan mij helpen, mijn taken 
verbeteren ofzo dingen. Maar ze hebben mij gezegd, hier hebben wij niks om jou te ondersteunen. 

Behalve dat je naar school komt en je kan aan jouw leerkrachten vragen als je iets probleem hebben. 
Maar zonder die heb ik niets van ondersteuning op school. Ik mag voor sommige examen 

woordenboek gebruiken. Mijn examen verdedigen mondeling ook” 
 
 

“Yeah I think they managed the wellbeing of international students, but it is kind of lacking the effort to 
integrate the international student to the Belgium community, that is how I feel. So normally the 

programs are only for international students. community, that is how I feel. So normally the programs 
are only for international students” 

 
 

BLOK 3: Institutionele ervaringen 
 

In het algemeen zijn de participanten tevreden over hun onderwijsinstelling. De gemiddelde score 
(tussen 0 en 10) is 7.43 (SD = 2.20). 

 
Redenen om de onderwijsinstelling positief te beoordelen zijn: het administratieve proces is erg vlot 
verlopen; de kwaliteit en het aanbod van het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt positief ervaren. 

Daarnaast geven participanten aan dat de kwaliteit van de lesgevers, de coaching en begeleiding als 

goed wordt ervaren. Veel participanten spreken vol lof over de open communicatie. Daarnaast worden 

de atmosfeer, de organisatie van infodagen, een toer in het begin van het academiejaar als de ‘Welcome 

Refugee sessies’ … positief onthaald. 

 
Ook werden heel wat verbeterpunten aangehaald. Een eerste cluster heeft betrekking op 
organisatorische heikele punten. De belangrijkste heeft betrekking op het vinden van een verblijfplaats. 

Ook de hoge inschrijvingskosten werden vernoemd. Daarnaast werd aangegeven dat het – in het 

Belgische onderwijs als normaal beschouwde - werken met digitale leeromgevingen niet 

vanzelfsprekend is. 

 
“ Ja, er moet meer ondersteuning komen voor derdelanders in het onderwijs. Ze moeten de focus 

minder op de Nederlandse taal leggen en minder prestatiegericht werken. Er zijn teveel jongeren in 
België die de school te vroeg verlaten” 
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“ Er was toevallig iemand die zei “X, heb je op Minerva gekeken?”. Ik zei “nee waarom?”. “De 

professor heeft gestuurd op Minerva dat hij niet zal komen vandaag.” Aah ik wist niet hoe dat kon. Hij 
leerde mij dat je naar aankondigingen moest gaan en als je aankondigingen ziet, dat betekent dat er 

iets belangrijks is. Ik zei “Aah oke”, maar niemand had mij dat geleerd” 
 

“they keep sending me emails in Flemish but I don’t speak Dutch so I, I don’t check my emails, it’s like 
psychologically I check but I don’t understand, I skip” 

 
Een tweede cluster verbeterpunten heeft betrekking op pedagogische elementen; vooral de nood aan 

meer interne begeleiding in de instelling werd benadrukt: 

 
“ Ik moet iemand op school hebben dat als ik iets niet begrijp dat ik kan zaken vragen ‘Wat is de 

bedoeling van dit of dat’. Maar ik heb daar niemand gevonden. ik kan alleen naar onze coördinator e-- 
mail sturen” 

” Dedicate a supervisor to a person who is coming from abroad, doing this, the like the registration of 
the courses, that’s very important” 

 
“Ik krijg help van het OCMW, speciale assistent, waarom is dit niet op de universiteit? Een 

academisch assistent, ik kan naar haar gaan ze kan alles organiseren voor mij, contact nemen, ze kan 
mij verwijzen naar…, tips en advies geven” 

 
Bij dit cluster benadrukken respondenten dat er flexibiliteit en soepelheid nodig is. Zo haalde een 

respondent aan dat er geen rekening wordt gehouden met het gegeven dat hij een andere moedertaal 

had, waardoor communicatie stroef verliep. In dit geval werd de manier van beoordelen als te streng 

beoordeeld. Ook gaf een andere respondent aan dat men als vluchteling niet altijd over de nodige 

‘papieren’ beschikt. Sensibilisatie over de realiteit van deze participanten als vluchteling lijkt wenselijk. 

 
“Als eerste alsjeblieft, niet beoordeel mij als Belg, professor beoordeelt mij als Belg, maar ik ben niet 
Belg. Leer mij de basis dingen, kijk naar curriculum. Wat heb ik nodig? Talen zijn ook heel belangrijk 

voor academische vaardigheden. Zeer belangrijk. Iedereen denkt, speciale persoon voor zijn situatie” 
 

“ik zou zeggen de instapvoorwaarden. dus ik had heel veel moeite om het attest te krijgen dat ik 
secundair diploma had, terwijl ik gestudeerd heb. Maar er zijn heel veel mensen bv vluchtelingen die 
geen getuigschrift en geen documenten van hun gedane studies hebben, dus een soort instaptoets 

waarmee je kan bewijzen dat je toch kan studeren, zou echt goed zijn denk ik” 
 

“But really it’s like, if you don’t work, you’re not going to be able to go to school in the first place so like 
you might miss as well two or three classes and then your grades are low and then… I don’t feel 

HoGent understands what the students are going through because it looks like an option. Oh, you can 
just go to classes but it’s not an option and once people understand that it’s not an option” 

 
“Being more inclusive, like having more conversations with people on the outside because i feel like 

they don’t really understand what we go through” 
 
 

In een volgend cluster aan verbeterpunten benadrukken respondenten de kloof tussen henzelf en de 

Belgen. Eén derde van de participanten geeft dit expliciet aan (10/31). Ze benadrukken dat er een en 

ander kan worden gedaan om als internationale student geïntegreerd te geraken in de lokale 

community. 
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Een belangrijke reden hiervoor is dat zij vooral in het Engels communiceren en de Belgen dit niet volgen. 

Volgende citaten kaderen dit duidelijk: 

 
“Cause let’s say we’re all from the same class and then you guys because you speak Dutch, and I 

have no problem with you speaking Dutch, but when I’m around, try to be cautious. Because 
otherwise I’m gonna feel like “them -- me”. 

 
“So not only just lecturers and students that have to speak English but also the facilities, make them 

international” 
 

“don’t know they come up with solutions to try to help the interaction between locals and international, 

I feel a little bit separated” 
 

“So if someone is coming from very far and they’ve come to study and people just like in small groups 
and nobody is trying to talk to them. When you are far away from home you’re not the guy who gets to 

make contact. You want people to make contact with you. Let them make deliberate plans on how to 
integrate international students into the actual environment” 

 
“Being more inclusive, like having more conversations with people on the outside because i feel like 
they don’t really understand what we go through. Yeah. Like they know that it’s hard, you know, but 

they don’t know why it’s hard. They don’t know the mental situation, the struggles, the culture shock of 
moving from another continent to a different one, or another country to different, they don’t know 

studying a language...And yeah, maybe that also helps” 
 

“Also the thing that bother me maybe sometimes there is Flemish professors that make they talk to 
their students in Flemish and we are just… *makes gestures* Uh what they say? And sometimes we 

feel that they are talking about us. And there is a lot of confusion. Normally they should be, if you have 
an international student, so it should be in English” 

 
“The integration into the Belgium community and also, yeah I remember it’s so funny. Also from the 

administration point of view. if there’s international students, to speak English. I don’t know how to 
describe it. Because in the new years’ reception of our faculty, and they were talking about 

internalization. The slides and the speech were all in Dutch. I thought: “We are so international!” 
 

“We are in a group, when all the local students discuss with each other, they need to in English. Not 
just talk the Dutch. When they speak the Dutch, and then they say: “no, you are not joining our group”, 

I always felt like that was really unfair. I think the professor in the university should always mention 
these problems” 

 
“I feel they really separate the international and Belgian students, especially in the programs. Like 
some programs is in Dutch and the only way to meet Belgian people is some, who do we call that, 

some courses in English, which is not obligatory for some program. I mean if they can really mix, like 
for international students, they can apply for every program. But for sure there is a difference between 
the education system in each country. You don’t have an equal like knowledge of, at the same level of 
everybody. I don’t know it might be hard to change it, but you really feel like: okay we are international 

master program. They put ‘international’ master program, okay we are really quite international, but we 
have no native, only one native” 

 
 

Academische performantie 
 

Het blijkt dat een kleine 60% van de participanten (n=17) aangaf dat hij/zij de moeilijkheidsgraad van de 

opleiding moeilijker vond dan verwacht. Vanuit de interviews bleek hierbij de taalbarrière meestal de 

boosdoener. Ook de gevolgen van een ander onderwijssysteem - waarbij de focus ligt op een andere 

leermethode en strikte regels - werden als argument aangehaald: 
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“Difficulty. Because they are quite strict, they ask a lot, but still we have time, we have some 

assignments, we can build our grade, and also they very good a guiding us before the exam, what to 
focus on” 

 
“It’s far more difficult than I expected, and I will tell you, there’s something important to mention, they 

say it’s extremely harder in developing country to think. In Belgium the most difficult part was you need 
to think. You need to think for yourself and I think that was the most difficult part, if you spend all your 

life receiving information, but never processing information, thinking about it, evaluating it, what are 
you learning. We always received as a divine guidance from the people who created the educational 
system, here you receive the information, you need to evaluate, to think is this right is this wrong, do 

you agree disagree do you have another proposal. The most difficult thing is critical thinking” 
 

"The degree of difficulty in the university was really hard because my system in Syria, I’m not for 
European system. I am translator but it’s not my mother tongue so ass well studying in English was 

like little bit difficult because like I have to study history of communication. I have to safe it by hard and 
then I have to write it” 

 
“Yeah to an extent, yes it does. Because first when we studied we didn’t have like this, like group 

discussions, group ways, that would helps the interaction of locals and internationals, you know? But 
now that it’s there it is really good and… But the main thing, like I said before, the language. It is also 

like just… euhm okay…maybe that’s also not good because personally I like a situation, if I go to a 
place, I also learn about the languages, the culture and… you know” 

“honestly in the beginning I was in panic;;for me it is really really because of the language element” 

“Combined with the language problem, I think it’s higher than the average” 

 
De enkele respondenten (n=7) die aangaven dat ze het Belgische onderwijs gemakkelijker vonden, 

gaven aan dat vooral was door hun maturiteit en/of voorkennis: 

 
“Yes, initially because this is like a new education system, a new country, new people. So first I 

expected it should be a bit hard. But going to class (it was, for me it was easy because most of the 
subjects they are teaching, I had like a little background on them. So for me I would not say it’s like 

very difficult for me” 
 
 

Vervolgens werd nagegaan of er beroep werd gemaakt op studiebegeleiding, en wat de ervaringen 

hierbij waren. Het blijkt dat 77% van de respondenten nog geen gebruik hiervan had gemaakt. Het s 

interessant om de ervaringen van de overige respondenten te lezen. Eén persoon gaf bv. expliciet aan 

dat deze begeleiding niet hielp, terwijl een andere participant deze faciliteit niet eens kende: 

 
“It was actually not big help” 

 
“Personally I did because especially last year which was my first year I was still not competent with 

how everything was working so I went a couple of times to my faculty especially to the secretariat, and 
they directed me to the study guidance, I think his name is Ronaldo or something like that, and I had a 
couple of appointments with him, sometimes I just sent him emails and he replied to guide me on how 

I should go and sometimes I went to IRMO, the international relations mobility office and they also 
helped me because I wouldn’t have been able to really find my way” 
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“The university counseling? I don't know what kind of counseling. There are kinds of counseling. Not 

bad, in the VUB when you search by yourself then it's good. They have a good service in VUB for 
counseling, they meet you, they give you an appointment, even there is a scientologist in the 

university that would meet you and maybe she would give you another opinion, but they listen in the 
VUB. Yes, they listen in VUB. Yes, they do. They listen to me, they apply, then they accept my 

conditions and they let me go for my final year to do my master theses and I change the topic as well. 
Because I choose a topic about the chemical attacks in Syria which was effect in my mind as well so I 

couldn't do it. Because I was seeing a lot of pictures, dead bodies and something like that, so I 
couldn’t do the master theses I like. That’s was one of the reasons and then they accepted it and they 

approve it and let me to the final thing. It was very good” 
 

“Yeah, it was very good actually, because I really helped me first of all and I… I… I had this notion of 
saying ‘Pfff, I don’t wanna sit and just talk to a guy about my problems and stuff.’ but when I had my 
experiences with… with the counseling sessions… Everytime I went there, I… it really helped and it 

was like fulfilling a purpose because they helped me going through the challenge that I was going 
through then, so…” 

 
I didn’t even know that existed. So to go someone and they help you with study planning and stuff? No 

I didn’t knew that existed. You get the timetables and then you have to plan your own schedule 
accordingly what to do, when and how. Yeah everything is for us. 

 
 

Faculteit/docent interactie 
 

Wat betreft het oordeel over de communicatie tussen docent en studenten, geven de respondenten een 

hoge score. Bijna alle participanten (97%) geven aan dat lesgevers goed bereikbaar zijn en dat ze 
tevreden zijn over de contacten (n=30). Ze zijn ook tevreden over de feedback die ze ontvangen (n=28). 

Wanneer ze hiermee niet akkoord gaan, geven respondenten aan dat de docenten nog meer vragen 

zouden kunnen stellen: 

 
“they always respond the email very fast” 

“the teachers are amazing” 
“Nee! Docenten stellen niet voldoende vragen. Ze zijn niet betrokken genoeg” 

 
 

Sociaal systeem 
 

Uit de gemiddelde score van 4.28 (SD =.77; max. 5) blijkt dat het sociaal netwerk een cruciale rol speelt 
in het welbevinden van de participanten: “Because we have each other and we give motivation to each 

other”. 

 
Zoals reeds benadrukt bij de verbeterpunten, blijkt dat een aanzienlijk aandeel van de participanten zich 

niet opgenomen voelt door de Belgen en er eerder kliekjesvorming is tussen niet-Belgen. Desondanks 

geven enkele respondenten aan dat: ‘I have friendships with all kinds, I think it’s 50/50 (buitenlandse en 

Belgische studenten)’. De meeste respondenten geven aan dat hij/zij voornamelijk buitenlandse 

vrienden heeft: 

 
‘Most of them non Belgium or non european because when you come to the master, you feel we 
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have, there are 3 groups. I mean we are together but you feel it, that there is French group, Dutch 
group and international. So the international is ‘Erasmus’ and this stuff, we are closer to each other 

because we are all like we not belong to one of these groups. And you can notice, yeah you see the 

 group of Dutch speak Dutch and the others speak French and we don't’ know the language. So 
the language it’s like big factor of that. So you can, people form depending on the 
language” 

 
“It’s kind of strange, but Belgians kind of try to ignore internationals. I don’t know like, when we go out, 

we don’t have Belgian students with us. I think this tells a lot” 

“Most of my friends are foreign because it’s easy to talk with them” 

“Mijn collega’s waren vriendelijk, maar ook een beetje gesloten vind ik. Dus het was gewoon in de les 
en wat is er, maar ja, tot daar en niets meer. Ja een paar vrienden, maar meestal buitenlanders 

i.p.v. 
Belgen” 

 
 

BLOK 4: Academische Integratie 

De participanten kregen de vraag of ze tevreden waren/zijn over de kwaliteit van het onderwijs in de 

Vlaamse instelling waar ze onderwijs volgen/volgden. 70% geeft expliciet aan tevreden te zijn met de 

kwaliteit. Een kritisch punt blijkt het feit dat niet alle professoren het Engels goed beheersen en/of dat 
ze te snel of te dialectisch praten. 

 
“Okay. For the quality it is okay, in fact I was not aware that they would be this strict, because, well I 

was coming from Kosovo’s educational system. But when I came here, like they were giving us a lot of 
assignments, a lot of work, so it was not the thing that I expected, but then I the end helped because it 

was much easier passing the exams since we were also already into the subject” 
 

“Yeah yeah it’s really great, it’s the quality, I don’t know how it works with other universities here but 
this one that I know for at least almost 2 years it’s extremely satisfied with 

it” 
 

“Ja ja, sommige praten te snel. Sommige met dialect, soms moeilijk. Ik weet dat euhm.. Ook de 
studenten, de Vlaamse studenten, ook soms euhm… moeilijk-- moeilijkheden hebben. Ja. Na de les ik 
herhaal, ik beluister en ik probeer mijn notitie.. Bijna, Ja. 4--5 pagina’s in het Arabisch. Ik noteer in het 

Arabisch want ik moet snel kunnen schrijven. En daarna combinatie met dit (audiobestand)” 
 

“yeah, i am pretty satisfied.yeah, sometimes it’s like, i want to say pronunciation, but i think some 
professors sometimes struggle to express themselves in English. Like they require us the have a 

certain level of English but do they require that from their professors? sometimes it’s like: euh, that’s 
not English…” 

 
“Ik ben tevreden over de kwaliteit;; het leeraanbod is interessant. Er is extra aandacht voor studenten 

zoals ik. Ze luisteren echt naar ons (studentencomité) en er is goede communicatie” 
 

“Sometimes there were teachers from the Netherlands and they said sometimes things in Dutch, 
because they didn’t found the word in English. But then, the students translated in English” 
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BLOK 4: Sociale Integratie 

Tijdens het interview bleek dat alle participanten wel vrienden hebben gemaakt tijdens hun studies in 

de Vlaamse instelling. Maar het gaat dan vooral over vriendschappen met studenten met eenzelfde 

origine, of andere buitenlanders; maar niet met Vlaamse studenten.  

 “I would say where I live I am quite integrated very well because I play football also, in de 
‘derde provenciaal, derde provenciaal’ and I’m one of the most important guys in the team so I am 

well, not 
just integrated, but I would say also accepted” 

“When I was studying I lived in a student house. I'm still in contact with them till today” 

“my social contact here is not very good” 
“Oh jeez, that's a hard question. Do I feel accepted? I don't know if I feel accepted. I feel tolerated a 

bit” 
“Ik heb veel contact met Spaanstalige buitenlanders, maar weinig met Belgen. -- Ik vind dat 

jammer” “I have friends also but Kenyan friends but the problem is that they all live in different 
cities” 

 
“But the contact with other local students is little bit different and difficult because it’s not so inclusive, 

people who knows each other belong together and people who don’t know each other have to try to 
come together” 

 
"Oh yeah I had a lot of international friends that are not Belgians but also there are some, well hmm, 
yea I have some friends that are. To be honest, don’t get me wrong but it’s not so easy to be friends 

with with people in Belgium. They are very social once you get to know them, but there is a huge 
difference uh culturally speaking” 

 
“There is the aspect of them integrating and them feeling at home. And how do they do that? First of 

all it starts with the language. It starts with the people. It starts with the contacts. And those are 
special..., especially the contacts aspect is really important. … Whilst I am here, I think, from my 

experience, language is something that is very important. And I think for every international student, 
they have to be given an opportunity to learn the language. Because that will help their social life. It 

will help them even at school, because like I told you one of the challenges was the fact that I do not 
have my friends. It was hard for me to make friends with my Dutch students, it was because of the 
challenge, but if lessons for example that challenge is met the first six months. And I know that the 

language, it really helped me to belong and to feel… There are a lot of people, a lot of my fellow 
international students, who say ‘man, I love this lessons, but the only thing is the language’. That is 

always.. that is really a great challenge” 
 
 

Hierop aansluitend, is het doorheen de interviews duidelijk dat respondenten Vlaamstalige studenten 

gesloten vinden, dat die vooral Nederlands spreken in hun bijzijn. Eén participant spreekt hierbij over 

de paradox van ‘being excluded included’: 

 
“they say like this, they always explain in Dutch, what does it mean and they laugh because we have 

only two or three students or four students during some classes, and they laugh and they … yeah it 
means like this in Dutch … we are not getting anything” 

 
“And during study sometimes you feel the professors they might have a double standard. One is to the 

internationalized alternative students. That is how I feel” 
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“I think they managed the wellbeing of international students, but it is kind of lacking the effort to 
integrate the international student to the Belgium community.” 

 “I don’t have a lot of contact here, I don’t have people from my culture or from my age group that are in 
school, so I’m still lacking on the social contact with people” 

 
“I think like in the global view that everything is really fine but for non--European students it’s better to 

integrate them more somehow in meetings maybe or dinner party or something like that to get to know 
each other more and meet more because meeting at university is very short. We go to the restaurant 

to eat, but it’s very quick and very fast. It’s better to know each other, to meet together and know each 
other more out of the context of university. That would be nice” 

 
 

BLOK 5: Intenties/doel commitment 

De meerderheid van de participanten geeft aan dat indien hij/zij opnieuw moest kiezen, hij/zij 
dezelfde keuzes gemaakt zou hebben. 

“I would do the same things over again” 
 

“But for me, if I had to rewind the clock I would do the same thing: I would choose this course, I would 
choose this institution and then I still choose Belgium” 

“ Yes. I really think about this question to myself as well. I think yes” 

“In mijn leven heel veel dingen ga ik niet opnieuw doen, maar studie wel. In de studie ben ik heel 
goed. Ik ga dat opnieuw doen als dat moet. En ik tevreden dat ik gedaan heb’ 

 
"Qua universiteit zou ik misschien nu wel wat meer op de geldigheid van de diploma’s letten. Ik zou 

niet meer voor een universiteit gaan waarvan het diploma dat ik kan behalen, niet geldig is in de rest 
van Europa” 

 
 

BLOK 6: Resultaat 

In het algemeen geven respondenten aan dat – met een gemiddelde score van 7,06 (SD = 1.49) zij – 
tot nog toe -  tevreden zijn met hun behaalde studieresultaten. 

 

“Yes I am satisfied considering my background and expectations”. 
 

“ Ja… zoals jullie een beetje hebben opgemerkt, ben ik een beetje perfectioniste. Dat betekent dat ik 
ben niet tevreden, maar alleen vanwege mijn taal en omdat soms, ik weet het heel goed wat ik wil 

zeggen, maar dat soms te kort is mijn Nederlands. Dan kan ik niet goed uitleggen, vooral als ik in het 
examen ben. Dan onder de druk van examen, tijd enzo, dan is het moeilijker” 

 
“I’m not super satisfied, because I feel like I am not as creative as I should be. Like I have more 

potential than what I am giving now” 
 

“Ik ben niet zo tevreden aangezien mijn universitair diploma van Brazilië in België maar erkend wordt 
als professionele bachelor” 

 
Er werd tevens nagegaan of de participant er ooit aan getwijfeld heeft om te stoppen met de studie. 
Hierbij heeft 41% aangegeven er inderdaad al aan gedacht te hebben om te stoppen. 

 
“Well… not really to stop but there were times I was a bit discouraged, you know, because my first 

exam that… I did five exams, and I only passed two out of five. I was so down, I was… It was the first 
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time I had such a result” 

“Yeah, I were thinking now, maybe I need to stop, because everyone said your English is so bad” 

 
“ Neen, nooit, ik was wel verdrietig, maar ik zeg neen, ik ga niet stoppen, want ik kom hier om te 

studeren. Dat is mijn droom ik wil studeren en ik moet niet opletten voor mensen wat ze zeggen. Ik 
moet doen wat ik wil en dat was een sterke punt van mij dat ik tot nu studeer” 

 
“No, it doesn't kill me, so I'll just keep going, right?” 

 
 

Tenslotte gaven respondenten aan – met een score tussen 0 en 10 - hoe goed hij/zij zich voelt/voelde in 

de studie. De score is hoog met een gemiddelde van 7.06 (SD 1.52). 

 

“ far so good. Ja so far so good. Actually it is more than I expected to be honest. Because when I, I 
didn’t get this.. I didn’t know all this support was there, I didn’t know to get all this kind of support from 
all this different people and from all different ends: from the stuvo, from faciliteiten I’m getting Engels 
from the seculoog.. I didn’t know all this things were there. I knew that I go to school to study, but is 

beyond my expectation. And the teachers also, just amazing, you know ja” 
 
 

EXTRA VRAGEN: Welbevinden 
 

Op basis van een open vraag gaven participanten een eigen definitie over welbevinden in het hoger 

onderwijs te geven. De gegeven antwoorden werden vervolgens gecodeerd op basis van de vijf 

dimensies van welbevinden, zoals eerder beschreven (zie Figuur 8). Hieruit blijkt dat welbevinden 

voornamelijk omschreven wordt als ‘tevredenheid’ en met een nadruk op ‘sociale relaties’. Ook de 

volgende quotes illustreren dit: 

 
“To feel good about something, is when you like it and I think the, it’s a good thing to choose what you 

want. Well--being… I would define like generally like the road of the student since he started ‘till the 

finish’” 

“In my view this education is a stepping stone, a step towards my well--being, not only the education, 

even the scholarship itself. It is playing a role in the well--being of me and my family, because of the 

financial support, but then, I believe after this master the opportunities will be better, maybe I can start 

my own business. I believe this is a great stepping-stone towards a better life” 
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Figuur 8. Dimensies welbevinden. 
 
 
 

Naast een definitie, gaven respondenten ook een 

score tussen 1 (helemaal niet belangrijk) en 5 (heel 

belangrijk) over de mate dat welbevinden in het 

hoger onderwijs belangrijk is/was. De gemiddelde 

score 4.62 (SD =.56) is zeer hoog (zie Figuur 9). 
Daarnaast gaven respondenten aan wat hun eigen 

welbevinden was in het hoger onderwijs. Dit 

weerspiegelde een gemiddelde score van 7.38 (SD 

= .1.55). 

Figuur 9. Belang aandacht welbevinden in het hoger onderwijs. 
 
 
 

Participanten die zichzelf een lagere score hebben gegeven, halen redenen als zich niet volledig als 

een gelijk of volwaardig persoon voelen en daarbij zich benadeeld voelen op de anderen. Anderen 

gaven aan dat ze geen tijd gaven aan welbevinden omdat ze zich volledig dienden te focussen op hun 

studie. Ook wordt het tekort aan sociaal contact aangehaald als een knelpunt waarbij vele mee 

geconfronteerd worden. Dit wordt ook duidelijk uit de volgende citaten: 

 
“Uhm, neen sommige professoren zijn uhm te te streng. Ik heb in twee vakken vorig jaar negen 

punten gehaald. Het was volgens mij voor iemand in mijn leeftijd en voor iemand vluchteling, voor 

iemand handelsvaardig is, is niet eerlijk he. Er is niet groot verschil tussen negen en tien, geslaagd he. 

Bij negen moet opnieuw de werk doen.” 

“When I was studying, I didn’t have much time to care about my well--being. It was tough” 

“De studies zelf, vond ik aangenaam. Het andere meer sociale gedeelte van mijn studies vond ik 

minder fijn” 

 
“And during study sometimes you feel the professors they might have a double standard. One is to 
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the internationalized alternative students. That is how I feel” 

 
“I work so I don't have a lot of time to socialize with my class group. I find this a shame and it's 

sometimes really busy to combine work and study” 
 

“I feel Belgium, like master students they like to group together and although some people really like to 
international students, but they really attempt to speak Dutch after some time and you don’t really feel 

the, I don’t know, you don’t really feel you can get into the society’ 
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Discussie & Conclusie 

In dit onderzoek werd in het kader van Maxipac maatregel 3 onderzocht. Daarbij stond het welbevinden 

centraal van derdelanders die in het Vlaamse onderwijs instromen of zijn toegestroomd. Op basis van 
een kwalitatief onderzoek gebaseerd op een interview werden 31 participanten bevraagd. De 

interviewleidraad was gebaseerd op het model van Tinto (1975,1997). Bij deze conclusies benadrukken 

we dat de resultaten met voorzichtigheid moeten gelezen worden. Het beperkte aantal vrijwillige laat 

niet toe te generaliseren. Maar de informatie bekomen bij de kleine onderzoeksgroep leverde wel 31 

unieke verhalen op die helpen om een eerste breed beeld uit te werken over het welzijn van 

derdelanders--studenten in het Vlaamse hoger onderwijs. 

 
De resultaten tonen alvast aan dat er respondenten met een zeer verschillende achtergrond hebben 

deelgenomen aan het onderzoek. Het meenemen van dergelijke achtergrondgegevens (blok 1) blijkt 
belangrijk te zijn bij het bestuderen van het welzijn van derdelanders in het Vlaamse onderwijs. Zo blijkt 

dat de geïnterviewde respondenten vaak gescheiden leven van hun familie, en dat dit niet altijd 

eenvoudig is. Heel wat respondenten blijven contact houden met hun familie. Een geïnterviewde gaf 

expliciet aan dat zijn gezinssituatie een invloed heeft of de studies. Een andere participant benadrukt 

hoe dit contact ook een vorm van steun opleverde. Ook blijkt de combinatie van werken – bv. in een 

gezin – en studeren een uitdaging is. Ook opvallend is dat de bevraagde respondenten feitelijk al hoog 

opgeleid zijn en dat niemand zichzelf classificeerde als een zwakke student. Er werd wel de opmerking 

gemaakt dat ze zichzelf in hun land van herkomst hoger zouden inschatten dan in Vlaanderen. Dit ligt 
vooral aan de onderwijstaal, de aard van het onderwijssysteem en/of de andere studie-aanpak. Een en 

ander moet uiteraard gekoppeld worden aan het mogelijke selectieve karakter van het sample dat 

vrijwillig mee deed aan dit onderzoek. 

 
Op basis van de informatie verzameld in verband met blok 2 uit het model van Tinto, kan geconcludeerd 
worden dat de participanten veel intenties en een goed commitment hebben om hun doel, namelijk 

een diploma, te bereiken. Velen weerspiegelen aan vorm van autonome motivatie om te studeren.. Ze 

vinden het boeiend om nieuwe dingen bij te leren. Een en ander is weerspiegeld in de gemiddeld hoge 

score van 9/10 wat betreft het belang dat ze aan een diploma hechten. Verder blijkt uit het interview dat 

er zeker een grote institutionele commitment vastgesteld wordt bij deze groep respondenten. De 

meerderheid vindt dat er goede administratieve hulp aanwezig is die hen wegwijs maakte in het Vlaamse 

hoger onderwijs. Er zijn initiatieven zoals ‘Welcome Refugee sessies’, rondleidingen en informele sociale 

activiteiten die deze commitment concreet maken. Toch wordt er gevraagd naar nog meer informatie; 
en ondanks de commitment vindt niet elke student zijn weg in het Vlaamse onderwijssysteem. Daarnaast 

gaf een student aan dat de hulp vooral aanwezig is bij aankomst in de instelling. Er kunnen volgens de 

respondenten nog extra inspanningen gedaan worden om het welzijn te verhogen, want sommigen 

gaven letterlijk aan zich een ‘vreemde’ te blijven voelen en niet geïncludeerd zijn (zie verder). 
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De respondenten zijn vrij tevreden over hun onderwijsinstelling (blok 3). De kwaliteit van het 

onderwijs, alsook het aanbod worden positief beschreven. Maar er zijn punten ter verbetering. Naast 
beter uitgebouwde organisatorische elementen (zoals de hulp bij het vinden van een studenten job of 

een woonplaats, mails die enkel in het Nederlands verstuurd worden) en financiële elementen (hoge 

inschrijvingskosten) werden ook onderwijsgerelateerde verbeterpunten aangehaald. Zo werd 

meermaals gevraagd naar meer interne begeleiding bij de vakken in de opleiding. Ook werden 

flexibiliteit en soepelheid benadrukt. Een participant illustreerde hoe men snel vergeet uit welke realiteit 

de derdelanders--studenten komen, en dat ze niet ‘vrijwillig’ in die situatie belandden. 

 
Qua academische performantie blijkt dat een kleine 60% van de participanten (n=17) aangeeft dat 

hij/zij de moeilijkheidsgraad van de opleiding moeilijker vond dan verwacht. Daarbij is de taalbarrière 
een niet te onderschatten breekpunt. Ook zijn de meeste respondenten een ander onderwijssysteem – 

en leermethode gewoon. Dit zorgt ervoor dat ze de leerstof trager verwerken. Toch heeft de 

meerderheid nauwelijks gebruik gemaakt van de studiebegeleiding in de onderwijsinstelling. Één 

respondent gaf expliciet aan dat hij zelf niet wist dat dit bestond. 

 
De interactie met de lesgevers en de faculteiten werden positief gepercipieerd. De participanten zijn 

enthousiast over de kwaliteit van de professoren/lesgevers en de bereikbaarheid voor feedback. Verder 
blijkt dat het sociale systeem een cruciale rol speelt bij het welbevinden van de participant (4.28/5). 

Het is opvallend dat méér dan één derde van de participanten expliciet aangeeft dat de 

onderwijsinstellingen hun best doen voor de internationale studenten, maar ze zich toch niet opgenomen 

voelen in de Vlaamse studentengemeenschap: “I think they managed the wellbeing of international 

students, but it is kind of lacking the effort to integrate the international student to the Belgium 

community.” Velen geven naast de taalbarrière aan dat de Vlaamse studenten eerder gesloten zijn. Ze 

vragen naar meer aandacht voor een holistische visie op internationalisering: “ So not only just lecturers 

and students that have to speak English but also the facilities, make them international” . 

 
De kwaliteit van het onderwijs zelf wordt goed beoordeeld, met een gemiddelde van 7/10 (blok 4). Een 

interessant lesaanbod, waarbij de docenten betrokken zijn en zich engageren voor de participanten zijn 
inherent deel bij dit gevoel van academische integratie. Er werd aangegeven dat niet alle professoren 

het Engels goed beheersen en dat ze soms te snel en te dialectisch praten. Ook blijkt er veel Nederlands 

gesproken te worden tijdens de lessen. Daarnaast voelen de meeste participanten zich wel sociaal 
geïntegreerd; maar voornamelijk met anderstalige studenten. Zoals hierboven reeds aan bod kwam is 

er een kloof observeerbaar tussen Belgen en anderstaligen. Anderstaligen blijken zich niet geïntegreerd 

te voelen in het Vlaams hoger onderwijs: “Oh jeez, that's a hard question. Do I feel accepted? I don't 

know if I feel accepted. I feel tolerated a bit”. Een participant spreekt hierbij over de paradox van ‘being 

excluded included’. Hij gaf hierbij de uitleg dat internationale studenten maar tot op een bepaald niveau 
geïncludeerd zijn, op een oppervlakkig niveau, maar nooit op een hoog niveau. Een andere participant 

respondent gaf aan: “I don’t think that I am very included. At least i don’t feel very included. Sure they 

send out mails of events and stuff but i haven’t really... Like the second I saw that e--mail from you guys, 

I was like: ‘yeah, I’m gonna do that.’ 
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In functie van blok 5 bij het model van Tinto, werd bij de participanten nagevraagd of - indien ze opnieuw 

zouden kunnen kiezen - ze dezelfde keuzes gemaakt zouden hebben. Hierbij heeft de meerderheid 
aangegeven tevreden te zijn met gemaakte keuzes. Ze benadrukken wel dat ze meer aandacht zouden 

besteden aan het verkennen of hun eerder behaald diploma erkend kon worden. Dit zou een bewustere 

keuze beïnvloed hebben voor een opleiding. 

 
Verder geven participanten zich goed te voelen met de - gemiddeld een 7/10 - bereikte resultaten (blok 
6). Participanten die zich lager scoorden gaven als reden dat ze vinden meer potentieel te hebben, of 

te perfectionistisch zijn. 41% van de participanten heeft dan ook aangegeven er aan gedacht te hebben 
te stoppen. 

 
Ten slotte blijken studenten zich goed te voelen in hun studie (7/10). Daarbij benadrukken respondenten 

het belang van welbevinden in het hoger onderwijs. Wanneer hun antwoorden hierrond vergeleken 

werden met de vijf dimensies – zoals benadrukt door de Onderwijsinspectie (2013) – herkennen we in 
de visie van participanten vooral de dimensies tevredenheid en het belang van sociale relaties. 

Participanten die zich lager scoren wat betreft welbevinden, benadrukken dat ze zich soms benadeeld 

voelen door anderen of zich niet focussen op hun studie door een laag welbevinden. Ook het tekort aan 

sociaal contact speelt dan een cruciale rol. 

 
Samenvattend kan gesteld worden dat het welbevinden van de derdelander in het Vlaams hoger 

onderwijs goed is, maar dat er enkele kritische elementen kunnen aangepakt worden om welbevinden 

te bevorderen. Zo blijkt de taalbarrière een rode draad doorheen de interviews. Een holistische visie 
op internationalisering blijkt te ontbreken en dit ondanks de nadruk op de kwaliteit van het Vlaams 

Onderwijs, de interactie tussen docent--faculteit en student, en dat derdelanders de initiatieven van de 

onderwijsinstellingen erkennen om te internationaliseren. Er wordt dominant in het Nederlands 

gecommuniceerd (via mail, aankondigingen, groepswerken …) tussen docenten en studenten en tussen 

studenten onderling in het bijzijn van een derdelander. Derdelanders rapporteren daarom dat ze zich 

niet volledig opgenomen voelen in de Vlaamse community. Hieraan tegemoet komen, zou het welzijn 

van derdelanders in het Vlaamse hoger onderwijs gevoelig kunnen verhogen. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Interview leidraad – Nederlandstalige versie 
 
Interviewleidraad Maxipac Maatregel 3: Kwalitatief onderzoek naar het welbevinden en zelfbeeld van 

niet--Europese studenten in het Hoger Onderwijs 
 

 
Wij zijn NAMEN, bachelorstudenten pedagogiek en onderwijskunde aan de universiteit van Gent. Alvast bedankt 
om deel te nemen aan dit onderzoek. Het doel van dit interview is om een zicht te krijgen op jullie ervaringen als 
student met een andere achtergrond in het Vlaamse hoger onderwijs. 

 
1. Kunt u meer informatie geven over uzelf? 

� Vraag door naar elementen zoals: 
o Naam en voornaam 
o Leeftijd (geboortejaar) 
o Geslacht 
o Geboorteland 
o Talen 

 
2. Kunt u meer informatie geven over uw gezinsituatie? 

� Vraag door naar elementen zoals: 
o Bent u alleen/vriend/samenwonend of getrouwd 
o Heeft u kinderen? 
o Wonen uw ouders nog in uw geboorteland? Welk is/was het beroep van uw 

vader/moeder? Eventuele studies van uw vader/moeder? 
o Hoelang woont u in België? Hoelang bent u van plan in België te blijven? 

 
3. Kunt u meer informatie geven over wat u in het hoger onderwijs in België studeert (heeft gestudeerd)? 

� Vraag door naar elementen zoals: 
o Welke opleiding volgt/volgde u in België? 
o Aan welke onderwijsinstelling? 
o Indien hij/zij nu studeert: In welk jaar zit u? 
o Heeft u al een andere opleiding gevolgd/een diploma behaald (wat? waar? in België 

of in het land van herkomst?,…) 
o Indien u reeds een andere opleiding/diploma heeft behaald, tot welke groep – in 

vergelijking met uw medestudenten --- behoorde u in het voorbije jaar/bij het afstuderen 
? 

O Beste groep O Betere groep O Gemiddelde groep O Zwakkere groep O Zwakste groep 
 
 

4. Wat heeft u gestudeerd in het middelbaar/leerplichtonderwijs? 
o Tot welke groep van de klas behoorde u toen? 

O Beste groep O Betere groep O Gemiddelde groep O Zwakkere groep O Zwakste groep 
 

5. Vraag enkel van toepassing voor participanten die reeds werken: Wat is uw huidig beroep? 
 

� Vraag door: 

Voor het interview start: laat de participant het informed consent tekenen. Geef hierbij aan dat hij/zij met dit 
te tekenen de toestemming geeft om het interview af te nemen. Vraag ook even of het in orde is dat er een 
dictafoon gebruikt wordt; zodat alles wat er gezegd wordt achteraf uitgeschreven kan worden. Benadruk 
hierbij dat alles anoniem verwerkt wordt. 

 
(Indien de participant niet meer studeert, vraag hem/haar om bij elke vraag om terug te denken aan wanneer 

hij/zij de opleiding in België volgde.) 
(Indien de participant doctoreert, beschouw doctoreren tevens als studeren) 
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o Is dit beroep in overeenstemming met uw studie/diploma? 
o Bent u tevreden met uw beroep? 
o Oefende u eerder een ander beroep uit? Hetwelke? 

 
6. Op het gebied van studeren, hoe schat u uzelf in? Hoeveel geeft u uzelf, indien u een score tussen 1 (heel 

slecht) tot score 5 (heel goed) moet te geven? 
� Vraag door naar elementen: vindt u dat u goed kan studeren, voelt u zich bekwaam tijdens het 

studeren, denkt u dat u goed bent in het studeren in vergelijking met andere studenten? 
Verklaar waarom u al of niet goed bent in het studeren. Welke zijn uw sterktes? (bv. goed 
kunnen plannen) en welke zijn uw valkuilen? (bv. planning niet realiseren – uitstelgedrag) 

 
 

7. Moest u een algemene definitie geven over ‘welbevinden’ in het hoger onderwijs, hoe zou u dit dan 
omschrijven? 

 
 

8. In welke mate acht u ‘welbevinden’ in het hoger onderwijs belangrijk? Laat de participant een score 
tussen 1 (helemaal niet belangrijk) tot score 5 (heel belangrijk) geven. Verklaar. 

 
 

9. Moest u uzelf een score geven van 0 tot 10 op uw welbevinden in het hoger onderwijs. Welke score zou u 
uzelf geven? (10 = zeer hoog welbevinden) 

� Vraag door naar elementen zoals 
o waarom? Wat zijn de redenen voor een laag /hoog welbevinden? 
o gaat u graag naar de lessen, voelt u zich goed in de opleiding en in de 

onderwijsinstelling? Verklaar. 
 
 

10. Waarom heeft u gekozen voor de opleiding die u nu volgt/heeft gevolgd in België? 
� Vraag door naar de redenen van de motivatie : 

o omdat het leuk/boeiend is? 
o omdat u nieuwe dingen wil bijleren/het waardevol is? 
o omdat u een goede indruk aan anderen wilt geven / zich schuldig zou voelen moest u 

het niet studeren? 
o omdat anderen (ouders, vrienden) u verplichten/dwingen? 
o Omdat het beroep u aanspreekt? 

 
 

11. Hoe belangrijk vindt u het behalen van een diploma voor de opleiding die u nu volgt? Waarom? 
Laat de participant zichzelf een score op 10 geven. 

 
 

12. Had u bij aankomst in de onderwijsinstelling nood aan bepaalde (administratieve) hulp? 
� Vraag door: wat voor hulp (inschrijven, papieren,…) 

 
 

13. Welk aanbod heeft deze onderwijsinstelling om u te ondersteunen/te begeleiden (breed – niet enkel 
studiehulp)? Heeft u hiervan al gebruik gemaakt? 

� Vraag door: Wat? (dit gaat niet over wat hij/zij gebruikt qua hulp, maar wel of hij / zij op de 
hoogte is van wat er bestaat qua ondersteuning) 

 
 

14. Zijn er volgens u al initiatieven in uw onderwijsinstelling gemaakt om het welbevinden van studenten zoals u 
(niet---Europees) in de opleidingen te verhogen? Op welke wijze? 
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15. Waarom heeft u gekozen voor deze onderwijsinstelling? 
� Vraag door: Hoeveel zou u deze onderwijsinstelling scoren op 10? Verklaar. 

 
 

16. Kunt u 3 pluspunten en 3 tips voor verbetering geven voor deze onderwijsinstelling voor niet---Europese 
studenten? 

 
 

17. In welke mate beantwoord de moeilijkheidgraad van de opleiding aan uw verwachtingen? Laat de participant 
hierbij een score geven van 1 (heel gemakkelijk) tot 5 (heel moeilijk). Verklaar. 

 
 

18. Heeft/Had u al beroep gedaan op studiebegeleiding / monitoring bij uw studie in de onderwijs–instelling? 
(Specifiek op extra hulp bij opleiding zoals bijlessen van het monitoraat) 

� Vraag door: 
o Indien ja: 

�� In welke vorm? 
�� Wat vindt u van deze beschikbare begeleiding? 
�� In welke mate had de begeleiding/coaching het gewenste effect . 

Verklaar. 
 

19. Hoe loopt de communicatie met de onderwijsinstelling bij vragen en problemen? 
� Vraag door: 

o Zijn lesgevers aanspreekbaar/bereikbaar? 
o Bent u tevreden over de contacten met de lesgevers? 
o Voelt u zich betrokken in de lessen? 
o Bent u tevreden over de feedback die u ontvangt? 

 
 

20. Kunt u meer informatie geven over uw sociaal netwerk binnen de onderwijsinstelling? 
� Vraag door: 

o Heeft u contacten met peers binnen de onderwijsinstelling? Zijn dit zowel contacten met 
andere buitenlandse studenten als studenten uit België? Hoofdzakelijk één van de 
twee? 

o Voelt u zich soms eenzaam? Zit u graag in uw jaar/groep? 
 
 

21. Hoe belangrijk is uw sociaal netwerk voor uw welbevinden in het hoger onderwijs? Verklaar. 
�� Vraag een gemiddelde score te geven van 1 tot 5, waarbij score 1 ‘helemaal niet 

goed’ en score 5 ‘helemaal goed’ betekent. 
 

22. Bent u tevreden over de kwaliteit van het onderwijs in uw instelling? 
� Vraag door: 

o Begrijpt u de docenten tijdens het lesgeven? (zowel taalkundig als het 
abstractieniveau van de les) 

o Zijn de docenten betrokken/staan ze open voor jouw vragen/problemen ? 

o Voelt u zich betrokken in de lessen? 
o Is de onderwijsinstelling/zijn de lesgevers bezorgd over u? Heeft deze extra aandacht 

voor u? 
o Vindt u het leeraanbod interessant? Verklaar. 
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23. Kunt u ons meer vertellen over de contacten die u heeft met anderen buiten de onderwijsinstelling? 

� Vraag door: 
o Heeft u contact met andere studenten/personen in België? 
o Ervaart u steun van peers? 
o Voelt u zich aanvaard door anderen? 
o Wordt u betrokken in groepsactiviteiten buiten de onderwijsinstelling? 
o Wordt u tijdens u studie gesteund door je ouders/familie/vrienden? Door wie 

concreet? 
 
 

24. Mocht u opnieuw kiezen (studie, onderwijsinstelling, eventueel job), zou u dan dezelfde keuzes gemaakt 
hebben maken? Wat zou u op dezelfde manier terug doen en wat zou u anders doen? 

 
25. Hoe tevreden bent u met de resultaten die u tot nu haalde? 

�� Vraag door: 
� Verklaar. 
� Hoeveel zou u uzelf geven op een schaal van 0 tot 10? 

 
26. Heeft ooit gedacht om te stoppen met de studie? Verklaar. 

 
27. Zijn uw initiële verwachtingen die u had over de onderwijsinstelling (tot nu toe) in het algemeen ingelost? 

 
28. Als u uzelf globaal cijfer (0 en 10) moet geven hoe goed u zich voelt in uw studie, hoeveel zou u uzelf 
geven? (hierbij is 0 zeer slecht en 10 zeer goed). Verklaar. 

 
29. Wilt u nog iets kwijt? We willen u van harte bedanken voor uw deelname! (KADOBON overhandigen) 
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Bijlage 2: Informed Consent 

 

26 February 2019 
 
 
 

Participation research MaxiPac -- POB – Informed Consent 
 
 

I, ……………………………………………………………………………….. (NAME) declare that, as a 

participant of the research of the Department of Educational Studies of Ghent University, 

(1) I received information about the project MaxiPac, and that I was given the possibility to 

receive additional information and ask questions about the research, 

(2) I give the permission to record, collect, analyse and report my results on an anonymously 

way, 

(3) I understand that my participation is voluntary. I can withdraw at any time without justifying 

this decision, 

(4) I am aware that I can ask a summary of the research results. 
 
 

Are you interested in receiving the results? 
 

on the following email address: ……………………………………… 
 

 
 

Read and approved on ………………………………..(DATE) 

Signature: 

 
 

(The participant) 
 
 
 
 
 

Ye 

No 


