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The goal…

• MaxiPac vindt het de hoogste tijd om het 
valideren van elders verworven 
competenties voor derdelanders tussen 
universiteiten en hogescholen te stroomlijnen 
en een digitaal platform te ontwikkelen waar 
ze gratis begeleiding en ondersteuning 
kunnen krijgen.
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Partners



MaxiPAC: 
maatregelen

Identificeren van pijnpunten en mogelijkheden aan de hand van 
cases

Analyse van de diploma’s en EVC erkenningen van niet-Europese 
immigranten

kwalitatief onderzoek well-being

kwalitatieve online taallessen & tutorprogramma

Website ontwikkelen voor derdelanders

Opvolging van minimaal 3 real-life trajecten

Procedure ontwikkelen

disseminatie



MAATREGEL 1

Mogelijkheden en moeilijkheden
wanneer derdelanders willen
deelnemen aan het hoger onderwijs in 
Vlaanderen
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Maatregel 1



• Wets & De Kuyper (2016 – HIVA): 15% van de hooggeschoolde nieuwkomers 
bleek 5 jaar na aankomt in België een job te vinden!

• @level2work (2018 – AMIF project): hoe meer kansen geven? O.m. HOA’s bij 
VDAB… 

• EVK & vooral EVC-procedure biedt mogelijkheden voor deze doelgroep
• Decreet EVC april 2019 (staatsblad 3 juni 2019): EVC testcentra

-> nog in ontwikkeling
-> geen speciale procedure voor derdelanders
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Eerste
contacten van 
de 
derdelanders: 
onvoldoende
kennis van 
NARIC, hoger
onderwijs, …

VDAB

Agentschappen inburgering

OCMW

CAW



Hulpverlening 
heeft zeer 
goede 
bedoelingen, 
maar…

Weten het vaak niet (is ook niet makkelijk als er niet iets 
meer eenvormigheid is

Veel hulp ‘ad hoc’

Geen basis om het onderwijssysteem in België uit te 
leggen, bv. Hogescholen en Universiteiten

Doorgedreven ‘activeringsbeleid’ -> meteen gaan werken

Begeleiders zouden beter geïnformeerd moeten zijn rond 
mogelijkheden voor derdelanders in het hoger onderwijs

Nederlands met zwaar accent -> andere competenties 
worden ook lager ingeschat



Onduidelijkheden 
over werking 
NARIC

Erkent buitenlandse studiebewijzen voor wie in Vlaanderen wil werken

•-> onderwijsinstellingen zijn vaak niet goed op de hoogte
•Bv. gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC met het oog op toegang onderwijs
•-> welzijnswerkers zijn vaak niet goed op de hoogte
•Bv. onvolledig studietraject -> hoger onderwijsinstellingen beslissen autonoom over 
studietraject

NARIC communiceert duidelijk hierover, MAAR



Sociaal-
economische 

ondersteuning

• Weinig ondersteuning door de universiteiten en 
hogescholen

• Vaak moeten derdelanders alles zelf uitzoeken
• Studie + werk/gezinsleven combineren is moeilijk
• Samenwerking universiteit & OCMW zou nuttig zijn
• Sommige universiteiten leveren inspanningen, 

maar vaak projectmatig
• Mentoring
• Buddysysteem
• Financiële ondersteuning
• Betaalbare accomodatie



Taal is een 
hele 
uitdaging…

B2 nodig? Nuttig? 

Decretaal is bepaald dat slechts 6% van de 
bacheloropleidingen in het Engels mag 
worden onderwezen….?!

Nederlands niet als moedertaal -> 
algemene competenties lager ingeschat

Bedenkingen bij 
Nederlands in 
volwassenonderwijs

-> taal gericht op integratie, 
niet op hoger onderwijs
-> grote niveau verschillen 
tussen centra
-> niet gratis



• Verschillende regels bij verschillende hoger onderwijsinstellingen (bv. mensen 
zonder verblijfsvergunning; mensen tijdens asielprocedure; …)

• Werken en studeren combineren
• Mensen zonder documentatie of beperkte EVK’s: geen procedure op hun maat 

gemaakt. Cf. Lisbon Recognition Convention (2012): mensen zonder documenten 
moeten een eerlijke beoordeling kunnen krijgen

Statuten van de derdelanders



Maatregel 2: de NARIC 
procedure in cijfers 
(workshop 3) 

“De erkenning van buitenlandse
certificaten hoger onderwijs
in Vlaanderen: 
Enkele bepalende factoren”
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MAATREGEL 3: hoe ervaren 
nieuwkomers het Vlaams Hoger 

Onderwijs? (workshop 4)

“Kwalitatief onderzoek naar het 
welbevinden van niet-Europese
derdelanders in het Hoger Onderwijs
in Vlaanderen” 
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MAATREGEL 4: overzicht aanbod 
taallessen en tutorprogramma’s 
in Vlaanderen
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MAATREGEL 5 digitaal 
platform voor hulp bij 

studiekeuze 

• Hoort u dadelijk!
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MAATREGEL 6: opvolging real life trajecten
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MAATREGEL 
7: naar een 
eenvormige 
procedure
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Maatregel 8: 
disseminatie
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We gaan
ermee door… 

• 1. Start: AMIF project: 1,5 jaar (juli 2018 –
december 2019)

• 2. Jan – dec 2020: disseminatiefase
• Op punt stellen procedure
• Promo materiaal ontwikkelen
• Educatief materiaal ontwikkelen

• 3. 2020 – 2022: internatonaal Erasmus+ project 
(www.maxipac.eu)
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