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Focus onderzoek: etnisch-culturele diversiteit



1. Algemene communicatie

• Hogeschoolbreed zorgen dat iedereen zich welkom voelt

2. Personeelsbeleid

• Zorgen dat studenten de nodige rolmodellen hebben

3. Studentenzaken

• Zorgen voor inspraak en interculturele dialoog

• Zorgen voor goede mentoren en counseling

4. Docententraining

• Inhoud / Didactiek / Houding 

Verschillende niveaus



Project Diversiteit



▪ Om de prestatiekloof te verkleinen werkten zes docenten uit zes 
verschillende opleidingen een interventie uit met als bedoeling toe te 
werken naar een meer inclusief klasklimaat.

▪ Eerstejaarsstudenten uit…

• (Studie 1) Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs

• (Studie 2) Autotechnologie

• (Studie 3) Multimedia en Communicatietechnologie

• (Studie 4) Academische Bachelor Beeldende Kunsten

• (Studie 5) Orthopedagogie

• (Studie 6) Sociaal Werk

Project Diversiteit



Doel van de interventie

• Geïnspireerd door het VU Mixed Classroom Model

– Studenten (met een migratieachtergrond) 

zich veilig laten voelen

– Studenten (met een migratieachtergrond) 

zich thuis laten voelen

– Studenten (met een migratieachtergrond) 

aanmoedigen om te spreken

– Culturele interactie stimuleren en studenten 

van elkaar laten leren



Een 2x2-design met 4 groepen. 

Onderzoeksdesign

Onthaal Onderwijs in 
Vlaanderen 1 = 
VAK 1

De 
onderzoekende 
leraar 1 = VAK 2

Kleuteronderwijs in 
de maatschappij 1    
= VAK 3

Klas 1 Normaal Homogeen Didactiek Interactie

Klas 2 Normaal Heterogeen Diversiteit Interactie

Klas 3 Veiligheid Homogeen Didactiek Interactie

Klas 4 Veiligheid Heterogeen Diversiteit Interactie



Ervaringen van studenten

• Diversiteit komt op positieve wijze 

aan bod in de opleiding. Studenten 

hebben overwegend het gevoel 

zichzelf te kunnen zijn en als 

persoon gewaardeerd te worden 

(veelal maar niet altijd met 

inbegrip van hun etnisch-culturele 

achtergrond).

• Toch: meer waardering door 

docenten dan medestudenten en/of 

op stage



ALGEMEEN: studenten schrijven zelf hun roepnaam op, namenlijst op voorhand doorgenomen, 
vragenlijst om zicht te krijgen op beginsituatie

EXPERIMENTELE GROEP

▪ Methodieken die eerder inzetten op gelijkenissen dan verschillen

▪ Rondleiding: extra aandacht voor bv. Stille ruimte, STIP, …

▪ Woordenwolk

▪ Begrippenlijst

METING?

▪ Welbevinden bij groepswerk (4x)

▪ Semi-gestructureerde interviews

Interventies ONTHAAL

Studenten met roots:

• verbondenheid ꜛ
• spreekdurf ꜛ

Alle studenten:

• verworven inzicht ꜛ



▪ Studiemateriaal

▪ Woordenwolk (vervolg)

▪ Groepssamenstelling

METING?

▪ Welbevinden bij groepswerk (4x)

▪ Examenresultaten

▪ Semi-gestructureerde interviews

Interventies ONDERWIJS IN VLAANDEREN 1



▪ Inhoud casus: didactiek versus diversiteit

METING?

▪ Welbevinden bij groepswerk

▪ Semi-gestructureerde interviews

Interventies DE ONDERZOEKENDE LERAAR 1

Alle studenten:
• betere punten bij 

casus over diversiteit 
dan didactiek



▪ meer initiatieven waarin studenten elkaar beter leren kennen.

→ meer diepgaand, in kleine groepen
→ docent als gespreksleider

▪ nood aan meer waardering voor meertaligheid

Suggesties van studenten



▪ Bewust tijd nemen als docent

• om studenten welkom te heten

• om studenten (en hun achtergrondkenmerken) te leren kennen

• om groepen te vormen (proces)

• om gesprekken aan te gaan

• om stil te staan bij je voorbeeldfunctie

▪ Diversiteit als inhoud, niet alleen in vakken over dit onderwerp

▪ Studiemateriaal waarin studenten zichzelf herkennen

Wat lijkt te werken?



Vragen?


