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VOORBEREIDINGSTRAJECTEN 
VOOR VLUCHTELINGEN EN 
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

Katrien De Bruyn is beleidsmedewerker diversiteit aan Universiteit Gent. Zij bedacht het 
concept van het Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Liesbet Triest 
en Mit Leuridan zijn talenbeleidsmedewerkers academisch Nederlands aan Universiteit 
Gent. Zij geven de lessen academische taalvaardigheid in het Voortraject Hoger Onderwijs. 
Guido Cajot werkt al meer dan twintig jaar aan taalbeleid en is ook lector Nederlands in de 
lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. Hij schreef het projectvoorstel voor het voorberei-
dingstraject in Limburg en was promotor van het project. 

Vluchtelingen zijn altijd aanwezig geweest in het hoger onderwijs maar sinds 
een aantal jaar zijn ze een meer zichtbare doelgroep. De hogeronderwijsinstel-
lingen zetten recent meer in op een adequaat doelgroepenbeleid en dit in lijn 
met de strategische doelstellingen van het departement Onderwijs & Vorming. 
Zo ontstond ook de werkgroep ‘Gelijke Kansen’ van de Vlaamse Interuniversi-
taire Raad (VLIR). Op 24 april 2018 organiseerde de werkgroep een colloquium 
‘Investeren in vluchtelingen: de rol van universiteiten’. Naar aanleiding daarvan 
werd een kadertekst geschreven over de noden van vluchtelingen die zich wil-
len voorbereiden op een opleiding in het Vlaamse hoger onderwijs. Het eerste 
deel van dit artikel gaat in op die noden1, het tweede deel bespreekt enkele voor-
bereidingstrajecten als good practice om aan deze noden tegemoet te komen2. 

Noden en knelpunten 

Op taalvlak

Vluchtelingen die hoger onderwijs willen volgen, hebben nood aan intensieve 
taaltrajecten zodat zij het vereiste taalniveau kunnen behalen. Dat niveau 
wordt door de hogeronderwijsinstellingen zelf bepaald, maar doorgaans geldt 
dat men voor de toegang tot een Nederlandstalige opleiding het Nederlands 
moet beheersen op niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK). De 
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Vlaamse Gemeenschap heeft een regionaal uitgebouwd gesubsidieerd aanbod 
aan taalcursussen Nederlands waardoor vluchtelingen in hun inburgeringstra-
ject kosteloos een cursus Nederlands kunnen volgen in Centra voor Volwasse-
nenonderwijs (CVO’s). Er zijn echter grote verschillen wat betreft de intensiteit 
en het niveau van de cursussen. Inhoudelijk wordt gestreefd naar een algemene 
beheersing van het Nederlands met het oog op maatschappelijke integratie, 
maar er is minder aandacht voor de specifieke behoeften van taalleerders die 
zich voorbereiden op het hoger onderwijs. 

De universitaire talencentra (Linguapolis, ILT KU Leuven, UCT Gent) heb-
ben jarenlange ervaring met het organiseren van taaltrajecten voor snellerende 
anderstalige volwassenen. Ze bieden intensieve cursussen Nederlands aan die 
ontworpen zijn voor hoogopgeleiden. De cursussen zijn niet gesubsidieerd, 
maar worden door de instellingen hoger onderwijs zelf ingericht. De kostprijs 
wordt echter meestal aangerekend aan de cursist, waardoor die voor vluchtelin-
gen vaak onbetaalbaar zijn. In sommige gevallen zijn er kortingen of beurzen 
mogelijk, maar dit is afhankelijk van het lokale beleid of de hogeronderwijsin-
stelling zelf. Hoogopgeleide vluchtelingen met een educatief perspectief heb-
ben de mogelijkheid om in het kader van hun inburgeringstraject een beurs aan 
te vragen, maar die volstaat enkel voor de inschrijving tot en met niveau A2. Dat 
is ontoereikend aangezien minstens niveau B2 vereist is. 

Naast reguliere taalcursussen bieden de meeste universiteiten begeleiding aca-
demisch Nederlands aan. Anderstalige kandidaat-studenten hebben naast een 
algemene taalbeheersing ook de vraag naar kennismaking met academisch taal-
gebruik en dit al vóór de start van hun opleiding. Er is een sterke nood aan geïn-
tegreerde taalcursussen en authentieke taalleersituaties als voorbereiding op 
het volgen van hoger onderwijs. 

Op onderwijskundig vlak

De onderwijskundige achtergrond van kandidaat-studenten die willen instro-
men in het hoger onderwijs is zeer divers. Sommigen hebben enkel het secun-
dair onderwijs voltooid in hun herkomstland, anderen hebben al hoger onder- 
 

Er is een sterke nood aan geïntegreerde 
taalcursussen en authentieke taalleersituaties als 
voorbereiding op het volgen van hoger onderwijs.
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wijs gevolgd. Nog anderen hebben al een hogeronderwijskwalificatie op zak, 
al dan niet met beroepservaring. Toch hebben al deze cursisten nood aan een 
aanbod dat een brug slaat tussen hun vooropleiding en de gewenste instroom-
competenties van het hoger onderwijs. Dat kan betekenen dat de instroomcom-
petenties en studievaardigheden louter opgefrist moeten worden, of dat cur-
sisten bepaalde instroomcompetenties nog moeten bijspijkeren of verwerven. 
Trajectbegeleiding en studiekeuzeoriëntatie zijn dan ook nodig aangezien de 
Vlaamse hogeronderwijscultuur, met een groot aanbod en vrije studiekeuze, 
vaak sterk verschilt van de onderwijscultuur in het herkomstland. 

Op psychosociaal vlak

Een derde nood betreft de psychosociale moeilijkheden die veel cursisten erva-
ren. Niet zelden hebben zij trauma’s opgelopen of maken zij zich zorgen om 
achtergebleven familieleden en kennissen. Begeleiding is vaak onbekend ter-
rein. Daarnaast ervaren cursisten vaak een gevoel van sociaal isolement. Con-
tacten uitbouwen met moedertaalsprekers Nederlands, ook Vlaamse studen-
ten, gaat vaak moeizaam. Instellingen proberen hier wel op in te spelen met 
mentor- of buddysystemen, conversatietafels en praatgroepen. Een voorbeeld 
daarvan is het project ‘Taalmaat’ van Universiteit Antwerpen. Studenten van 
het voorbereidende ‘Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische 
context’ vormen een team met Nederlandstalige studenten die al een opleiding 
volgen. Die teams organiseren laagdrempelige taalbijeenkomsten die ze invul-
len op basis van hun eigen taalniveau, achtergrond, interesse, ervaring en (voor)
opleiding. Het project heeft niet alleen als doel de anderstalige studenten infor-
mele oefenkansen te geven, maar ook wederzijdse interculturele leermomenten 
aan te bieden. Daarnaast worden de anderstalige (toekomstige) studenten ook 
wegwijs gemaakt in het leven als student aan een Vlaamse universiteit, zowel 
sociaal als academisch. 

Op socio-economisch vlak

Een laatste knelpunt is de socio-economische situatie waarin veel vluchtelingen 
verkeren. Hoogopgeleide cursisten ervaren vaak een gevoel van statusverlies: 
zij vinden dat zij weer onderaan de maatschappelijke ladder moeten beginnen. 
Veel cursisten leven immers van een vervangingsinkomen en de druk op een 
snelle integratie op de arbeidsmarkt is vaak hoog. Of zij al dan niet toelating 
krijgen om te studeren met behoud van een leefloon, is sterk afhankelijk van 
het lokale OCMW-beleid. Vaak hebben ze een gezin, wat de druk om studies 
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met werk te combineren, of snel werk te vinden of gebruik van (kostelijke) kin-
deropvang vergroot. Cursisten geven in veel gevallen wel blijk van veerkracht 
en intrinsieke motivatie. Ze willen iets ‘terugdoen’ voor hun nieuwe thuisland 
en iets betekenen voor de maatschappij. 

 
Voorbereidingstrajecten hoger onderwijs

De afgelopen jaren hebben een aantal hogeronderwijsinstellingen onafhanke-
lijk van elkaar en al dan niet in samenwerking met andere partners het initiatief 
genomen om voorbereidingstrajecten te ontwikkelen en in te richten. Sommige 
programma’s bestaan sinds vele jaren en hebben een ruimere doelgroep (anders-
talige nieuwkomers), andere zijn specifieker gericht naar vluchtelingen en tot 
stand gekomen naar aanleiding van de verhoogde instroom van asielzoekers in 
2015 en 2016. We bespreken hieronder een traject in Limburg en in Gent.

‘Nederlands hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers’ in 
Limburg

Het voorbereidingstraject ‘Nederlands hoger onderwijs voor anderstalige 
nieuwkomers’ is ontstaan in 2014 in Limburg in het kader van een EIF-project3. 
De algemene doelstelling: 

(…) Het project werkt samen met het hoger en volwassenenonderwijs 
(Limburg) en de Inburgering- en Integratiesector om de toegang naar 
hoger onderwijs (inclusief HBO) voor anderstalige nieuwkomers te 
ontsluiten. Een intensieve taalcursus wordt ontwikkeld met als eind-
competenties Nederlands min. niveau B2 (ERK) en generieke compe-
tenties conform het advies ‘instapprofiel van de student hoger onder-
wijs’ van de VLOR (2012).

In het begin waren naast UC Leuven-Limburg als promotor ook UHasselt, 
Hogeschool PXL, het Provinciaal Centrum voor Moderne Talen (PCVO) en het 
Agentschap Integratie en Inburgering betrokken bij dit project. Het werd gefi-
nancierd als speerpuntproject van de Provincie Limburg. In 2017 is het overge-
dragen aan het PCVO Moderne Talen van Hasselt. 
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Doelgroep en deelnemersprofiel 
Cursisten die in aanmerking komen om deel te nemen, zijn meerderjarig en 
hebben meestal in hun thuisland al een diploma secundair en/of hoger onder-
wijs behaald. Daarnaast moeten ze reeds richtgraad 3 van een Centrum voor 
Volwassenonderwijs (CVO) behaald hebben. Elk jaar nemen er een dertig à 
veertig meertalige studenten deel. 
 
Opbouw en inhoud 
Een voltijds voortraject van één academiejaar was met de beschikbare middelen 
niet mogelijk waardoor er werd gekozen voor een intensieve taalcursus van vier 
weken. Die taalcursus werd drie keer per academiejaar aangeboden, zo kon er 
telkens een andere groep instappen. Voor de taallessen aan het CVO gebruiken 
de cursisten het handboek ‘Taal@hogeronderwijs’ (De Wachter et al., 2010) in 
combinatie met teksten en materialen die aansluiten bij het niveau van de cur-
sisten en hun belangstellingwereld. De verschillen tussen de cursisten op het 
gebied van onder andere leeftijd, scholingsgraad, cultuur, godsdienst, migratie-
achtergrond en etniciteit bepalen de keuze voor het gebruikte materiaal. Daar-
naast komen thema’s aan bod die te maken hebben met de integratie in Vlaan-
deren. De cursisten verwerven met deze cursus geen nieuwe richtgraad, maar 
een certificaat (verdieping module 3.2.). 

Naast de cursusdagen in het CVO volgen de cursisten ook workshops op de ver-
schillende campussen van de hogescholen en de universiteit. Een belangrijke 
doelstelling daarbij is hen vertrouwd te maken met het hoger onderwijs. In de 
workshop van Universiteit Hasselt geeft de lector academisch Nederlands een 
overzicht van de soorten teksten die studenten moeten schrijven en toont hij 
voorbeelden van veelvoorkomende schrijffouten. In de workshop van Hoge-
school PXL wordt duidelijk gemaakt hoe in hoorcolleges notities genomen 
moeten worden en leren de cursisten samenvattingen maken. Ook geven studie-
begeleiders informatie over de manier waarop studenten een planning moeten 
maken, inzichtelijk studeren en mondelinge en schriftelijke examens afleggen. 
Een laatste workshop wordt georganiseerd door UC Leuven-Limburg, namelijk 
begrijpend lezen. Een dagdeel van die workshop, geleid door een medewerker 
van het Agentschap Integratie en Inburgering, wordt besteed aan oriëntatie en 
advies over het studie- en opleidingslandschap. 

Taalbeleid en taalondersteuning.indd   239 30/04/19   12:26



Taalbeleid en taalondersteuning: wat werkt?240

‘Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen’ in Gent

Het Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen (VTHO) is een eenjarig 
programma dat meerderjarige anderstalige nieuwkomers voorbereidt op een 
Nederlandstalige professionele of academische opleiding in het Vlaamse hoger 
onderwijs, met als doel hun studiesucces te vergroten. Het zorgt ervoor dat kan-
didaat-studenten een weloverwogen, gepaste studiekeuze kunnen maken, soci-
aal enigszins kunnen integreren en zich inhoudelijk maximaal kunnen voorbe-
reiden op studies in het Vlaamse hoger onderwijs. 
 
Het VTHO is ontstaan vanuit het ESF-project4 Via Educatie Oost-Vlaande-
ren, en werd voor het eerst georganiseerd in academiejaar 2014-2015. Het is 
een samenwerking tussen Universiteit Gent (UGent), het Universitair Cen-
trum voor Talenonderwijs (UCT), en IN-Gent vzw, de organisatie die instaat 
voor de uitvoering van het integratie- en inburgeringsbeleid van de Stad Gent.  
IN-Gent vzw financiert een halftijdse medewerker voor de algemene coördi-
natie en begeleiding van de VTHO-studenten. UGent en UCT voorzien finan-
ciering voor de lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) en de vakinhoudelijke 
modules. 
 
Doelgroep en deelnemersprofiel 
Om deel te kunnen nemen aan het VTHO moeten deelnemers aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Zij zijn minstens 18 jaar, hebben minstens het secundair 
onderwijs afgewerkt in hun land van herkomst en willen een Nederlandstalige 
professionele of academische opleiding volgen. Bovendien moeten zij slagen 
voor een selectieprocedure die bestaat uit het verplicht bijwonen van een infor-
matiesessie, een uitgebreid intakegesprek waarin ook de sociale situatie in kaart 
wordt gebracht, een schrijfopdracht en een selectie-interview. Bij de selectie is 
vooral doorslaggevend of de kandidaat voldoende gemotiveerd is en of er vol-
doende potentieel aanwezig is om op korte termijn het vereiste taalniveau en de 
instapcompetenties van het hoger onderwijs te behalen. 
 
Jaarlijks heeft het VTHO twintig à dertig deelnemers. Waar de (linguïstische) 
achtergrond van de VTHO-studenten in de eerste academiejaren divers was, 
hebben de meeste studenten nu een vluchtelingenachtergrond met het Arabisch 
als moedertaal. Ze stromen in met minstens een B1-niveau van het Europees 
Referentiekader (ERK), met als doel een B2-certificaat te behalen in januari, 
zodat ze kunnen inschrijven aan een hogeronderwijsinstelling in Vlaanderen. 
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Opbouw en inhoud 
Wat betreft opzet en opbouw is het concept van het VTHO sterk gebaseerd op 
de zogenaamde schakeljaren die ingericht worden aan hogescholen en univer-
siteiten in Nederland. De eerste schakeljaren in Nederland zagen al het licht in 
de jaren 80 en hebben als doel om nieuwkomers in Nederland voor te bereiden 
op hoger onderwijs. Naast Nederlandse taalverwerving bieden ze de deelnemers 
vakinhoudelijke voorbereiding, studiebegeleiding en kennismaking met de 
Nederlandse onderwijscultuur. 

In het eerste semester van het VTHO wordt vooral ingezet op taalverwerving 
van het Nederlands als Tweede Taal (NT2). Het VTHO streeft ernaar dat de stu-
denten tegen het einde van het eerste semester de vereiste talige startcompeten-
ties voor hun vervolgopleiding bereikt hebben. Om dit niveau te bereiken krij-
gen de VTHO-studenten reguliere taalcursussen die worden aangeboden door 
het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent (UCT). Daarnaast 
volgen zij de module academische taalvaardigheid (ATV) die specifiek focust 
op academische taalverwerving(sstrategieën). Deze module loopt door in het 
tweede semester, telkens vier uur per week, gedurende acht weken. 
 
In het eerste semester ligt de nadruk van de module ATV op academische woor-
denschatverwerving. De studenten krijgen om de twee weken een hoorcollege 
van een gastprofessor. Die docenten krijgen de boodschap hun taalgebruik niet 
aan te passen aan de NT2-context, maar net een uiteenzetting te geven zoals 
aan eerstejaarsstudenten in het begin van het academiejaar, over uiteenlopende 
vakspecifieke onderwerpen. Die keuze voor gastcolleges komt voort uit onder-
zoek dat aantoont dat eerstejaarsstudenten het meest gebaat zijn met receptieve 
vaardigheden. De productieve vaardigheden winnen pas aan belang tijdens hun 
studieloopbaan (Deygers, Van Gorp & Van den Branden, 2016). 
 
De gastcolleges duren telkens een uur, waarna een kwartier is voorzien om vra-
gen te stellen. Het tweede uur en de volgende les gaan de studenten aan de slag 
met de nieuwe input. Eerst bespreken docent en studenten de nieuwe woor-
denschat, en leggen ze een woorddossier aan. Met dat woorddossier moeten ze 
thuis actief aan de slag. Die huistaken bestaan uiteenlopend van enkel de woor-
den in een context zetten, tot een samenvatting schrijven waarin de nieuwe 
woordenschat actief gebruikt wordt. Daarnaast wordt er tijdens de lessen inge-
gaan op notitievaardigheden, is er onder andere plaats om te debatteren, exa-
menvragen te beantwoorden en het hoorcollege te toetsen aan een wetenschap-
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pelijk artikel. De gastcolleges worden steeds opgenomen zodat de studenten er 
thuis opnieuw naar kunnen kijken. 
 
Tijdens de gastcolleges is er een studie-adviseur aanwezig die na de les de stu-
denten strategieën aanreikt om fictief de nieuwe leerstof in te studeren. Die 
focus op studievaardigheden en studiehouding, gelinkt aan attitude en (taal)
verwervingsstrategieën, is essentieel voor het leerproces van de student. Van der 
Westen en Alladin (2014) leggen in hun Voortraject Meertalige Nieuwkomers 
aan de Haagse Hogeschool de nadruk op het belang van intrinsieke motivatie 
voor dat leerproces van de student. Zij jagen die motivatie na door studenten 
zelf werkpunten te laten bepalen voor elke les. Ook in de lessen ATV worden 
studenten gestimuleerd hun eigen werkpunten op te stellen. 
 
In het tweede semester nemen de studenten opleidingsonderdelen uit de regu-
liere studieprogramma’s op voor maximaal zes studiepunten, en dat met een 
creditdoelcontract. De bedoeling hiervan is studenten vertrouwd te maken 
met de reële hogeronderwijsomgeving, zodat zij een goede inschatting kunnen 
maken van het (taal)niveau en de inhoud van de opleiding en zodat zij, indien 
nodig, hun studiekeuze nog tijdig kunnen bijsturen. De docent van ATV bege-
leidt hen naar een van de lessen en bespreekt de notities. Op die manier pro-
beert de docent verder te werken aan de studievaardigheden en (taal)verwer-
vingsstrategieën, binnen de specifieke opleidingscontext. 
 
De studenten die aan het begin van het tweede semester niet voldoen aan de 
taaltoelatingsvoorwaarden, en dus geen opleidingsonderdelen mogen opne-
men, volgen niet enkel extra lessen NT2, maar ook verplicht extra lessen ATV. 
Die gaan uit van een taakgerichte aanpak: de studenten krijgen aan de hand 
van authentieke, academische taken begeleiding op maat, in een veilige con-
text waar ze mogen experimenteren. Die benadering stelt het belang van acade-
misch Nederlands als hulpmiddel voor studiesucces centraal. De lesgevers gaan 
enkel expliciet in op taal(zorg)fouten wanneer die de begrijpbaarheid in de weg 
staan. De lessen worden gegeven door stagiairs uit de Specifieke Lerarenoplei-
ding (SLO) Nederlands van UGent. Die samenwerking zorgt er niet alleen voor 
dat de studenten individueel en intensiever begeleid kunnen worden, maar 
heeft ook een positief effect op de didactische vaardigheden van de stagiairs 
(Deygers, 2011).
 
Naast de lessen NT2 en ATV kunnen de studenten keuzemodules volgen. Tot 
academiejaar 2017-2018 kozen de studenten voor academisch Engels, Wiskunde 
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basis, Wiskunde uitbreiding of Basisonderzoeksvaardigheden. Sinds academie-
jaar 2018-2019 is de keuze uitgebreid met Chemie en Fysica, op vraag van de stu-
denten. Gedurende het hele academiejaar worden de VTHO-studenten inten-
sief begeleid om een definitieve studiekeuze te maken. Dat gebeurt door zowel 
thematische groepssessies aan te bieden als op individuele basis.
 
In- en doorstroom in een hogeronderwijsinstelling 
Tabel 1 toont de uitstroom van de studenten die het voortraject volledig afge-
werkt hebben. In academiejaar 2017-2018 zien we een grotere instroom in het 
hoger onderwijs: 23 van de 29 studenten zijn gestart met een opleiding in het 
hoger onderwijs. Ter vergelijking: in Nederland start gemiddeld 61 procent van 
de schakeljaarstudenten een studie in het hoger onderwijs. Het cijfer is geba-
seerd op 1 514 vluchtelingstudenten die tussen 2005 en 2015 een schakeljaar 
volgden (Teunissen, 2016). 

  Academiejaar 
15-16 

Academiejaar
16-17 

Academiejaar
17-18 

Totaal 

Master 
Academische bachelor
Professionele bachelor
HNO5
Opleiding buiten het hoger
onderwijs
Arbeidsmarkt
Andere
Onbekend

1 
2
1
3

3
0
0
3

3 
5
4
0

0
2
0
0

4 
8
9
1

0
2
3
2

8 
15
14

4

3
4
3
5

  13 studenten  14 studenten  29 studenten  56 studenten 

Tabel 1   Uitstroom na het voortraject

Een meerderheid van de VTHO-studenten kiest voor een academische oplei-
ding aan UGent (zie Tabel 2). Het aantal studenten dat instroomt in een profes-
sionele bachelor blijkt wel toe te nemen. 
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  Academiejaar 
15-16 

Academiejaar 
16-17 

Academiejaar 
17-18 

Totaal 

Universiteit Gent 
Hogeschool Gent
Arteveldehogeschool
Odisee
Andere instelling hoger
onderwijs

3 
0
1
6

3

8 
1
2
1

0

11 
4
1
2

4

22 
5
4
3

7

  7 studenten  12 studenten  22 studenten  41 studenten 

Tabel 2   Uitstroom na een volledig voortraject naar het hoger onderwijs
per academiejaar (AJ)

Wat betreft de doorstroom naar volgende jaren blijken vier van de zeven stu-
denten van het VTHO-jaar 2014-15 nog in opleiding te zijn (instroom in HBO5 
inbegrepen). Van de studenten die deelnamen aan VTHO 2015-16 zijn zeven 
van de twaalf studenten een jaar later nog in opleiding (Tabel 3).

Dat is een vrij behoorlijk resultaat. Er is echter geen cijfermateriaal uit het 
Vlaamse hoger onderwijs om degelijke vergelijkingen te maken. Cijfers uit 
Nederland zijn er wel, en die tonen aan dat studenten na een schakeljaar min-
der goed presteren dan reguliere studenten, omdat ze vaak een zwakker profiel 
hebben. Vluchtelingen hebben bovendien een verhoogd risico om uit te vallen, 
vooral tijdens het eerste jaar van het hoger onderwijs. Anderzijds tonen de cij-
fers uit Nederland aan dat wie geslaagd is voor het eerste jaar hoger onderwijs, 
een grote kans heeft om de studie succesvol te beëindigen (Teunissen, 2016). 

  Academiejaar 
15-16 

Academiejaar 
16-17 

De student studeert nog in de gekozen studierichting. 
De student studeert nog maar koos een andere 
studieinrichting
De student heeft de studies stopgezet
Onbekend

4 

1
2
0

7

1
1 
3

  7 studenten  12 studenten 

Tabel 3   Studievoortgang van de voortraject-studenten na één jaar hoger onderwijs
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Effect van de voorbereidingstrajecten

Het effect van de voorbereidingstrajecten is moeilijk te meten. Enkel in Gent 
zijn er kwantitatieve metingen gebeurd over de in- en doorstroom: daar blijkt 
toch iets meer dan de helft van de instromers nog in de opleiding te zijn na 
enkele jaren. In de Nederlandse schakeljaren blijkt ook uit kwantitatief onder-
zoek (Hulsker, 2001; Inspectie van het Onderwijs, 2003; Paalman & De Voogd, 
2012) dat er een positief effect is op de studieloopbaan. Studenten die een scha-
keljaar gevolgd hebben, haken minder snel af in hun vervolgopleiding en zijn 
doorgaans succesvoller dan wie geen schakeljaar volgde. 
 
Zowel het VTHO als het speerpuntproject werden kwalitatief geëvalueerd. De 
studenten van het Gentse VTHO beoordelen het traject overwegend positief. 
De voortdurende monitoring door de stuurgroep zorgt ervoor dat door de jaren 
heen de selectieprocedures verstrengd zijn, de modules uitgebreid werden en 
de samenwerking tussen de docenten verbeterde. Als werkpunten geven de stu-
denten aan nog meer interactie te willen, in alle modules. Ook moeten de lesge-
vers nog meer het nut van de lessen benadrukken. Zeker tijdens de gastcolleges 
binnen de module ATV focussen de studenten zich te veel op de inhoud, en 
niet op de vaardigheden die hen aangeleerd worden. Ze willen werken aan hun 
Nederlands, maar zien soms niet in dat ze ook buiten de NT2-cursussen taal 
verwerven. De huidige samenwerking tussen de NT2- en de ATV-docent speelt 
daar wel op in. 

Bij de gesprekken met studenten in het speerpuntproject in Limburg vielen 
twee specifieke talige problemen op: de beheersing van het specifieke vakjargon 
van het Nederlands en grammaticaproblemen zoals lidwoorden, het vervoegen 
van werkwoorden en genus, bij schrijven. Bij de vraag welke taalhulp de cur-
sisten voor het hoger onderwijs vooral nodig hadden, waren hun antwoorden 
heel divers. Zo vroegen ze geregeld of de lessen niet konden gefilmd worden, 
zodat ze die thuis nog eens opnieuw konden bekijken. De beheersing van het 
Nederlands bleef vaak een grote zorg van de cursisten en dan vooral het schrij-
ven van teksten, het formuleren van zinnen en het goed uitspreken van klanken 
en woorden. Voor studiebegeleiding hadden de cursisten nood aan leerstrate-
gieën voor het studeren van hun cursussen en goede voorbeelden, eventueel 
van medestudenten. Schrijven in het Nederlands bleek moeilijk te zijn, net 
zoals lezen. Vaak gebruikten ze (online) vertaalwoordenboeken, maar dat kostte 
uiteraard veel tijd. 
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Conclusie 

Uit een kadertekst van de VLIR over voorbereidingstrajecten hoger onderwijs 
blijkt dat anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen met een educatief per-
spectief noden hebben op vier gebieden: 

• Onderwijskundig: Naast studiekeuzebegeleiding moeten ze werken aan 
studie- en instroomcompetenties.

• Psychosociaal: Ze hebben vaak trauma’s te verwerken en hebben daarbij 
hulp nodig. 

• Socio-economisch: Ze combineren vaak studies en gezin en vinden niet 
meteen een plaats op de arbeidsmarkt die vergelijkbaar is met hun vroe-
gere status. 

• Taalkundig: Ze moeten het Nederlands voldoende beheersen om te 
mogen studeren. 

 
In verschillende regio’s zijn voorbereidingstrajecten opgezet om deze speci-
fieke doelgroep toe te leiden naar het hoger onderwijs. Het echte effect van 
deze trajecten blijkt moeilijk vast te stellen. De projecten verschillen ook sterk 
op het vlak van duur, doelgroep en de plaats/ intensiteit die de (academische) 
taalondersteuning krijgt binnen het pakket. Ondanks de verschillen ervaren 
de deelnemers de initiatieven als zeer positief. Daarnaast wijzen de cijfers uit 
Gent, het meest intensieve traject, op een voorzichtig positief resultaat qua in- 
en doorstroom. 
 

Aanbevelingen 

De vraag naar voortrajecten is vele malen groter dan het aanbod. Het beperkte 
aantal deelnemers is enerzijds te wijten aan het feit dat de voorbereidingstrajec-
ten zich richten naar high potentials binnen de doelgroep en daardoor een selec-
tieprocedure toepassen. Anderzijds dient het aantal deelnemers vaak beperkt 
te worden omwille van randvoorwaarden, organisatorische en financiële beper-
kingen. De meeste voorbereidingstrajecten worden namelijk gefinancierd door 
de hogeronderwijsinstellingen zelf en hun partners, of zijn afhankelijk van 
externe projectfinanciering. Deze onzekere financieringsbasis maakt het moei-
lijk om een langetermijnvisie uit te bouwen. De initiatieven zouden dan ook 
idealiter deel moeten uitmaken van het instroombeleid van de hogeronderwijs-
instellingen.
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Om die beleidskeuze voor instellingen te vergemakkelijken is structurele finan-
ciering vanuit de Vlaamse overheid aangewezen. Een decretale verankering van 
de voorbereidingstrajecten maakt het namelijk mogelijk dat de programma’s 
gesubsidieerd worden en zorgt ervoor dat de programma’s integraal opgenomen 
worden in het systeem van (interne) kwaliteitszorg. Die financiering dient in de 
eerste plaats om begeleiders van deze trajecten te professionaliseren. Daarnaast 
moet de studievoortgang van de deelnemers aan de voorbereidingstrajecten 
gemonitord worden. En ten slotte dient elke instelling in te zetten op een bege-
leidingsaanbod om de doorstroom van de vluchtelingen te bevorderen. 

Eindnoten

1. Leden van de ‘Rondetafel Voorbereidingstrajecten’ die meewerkten aan dit arti-

kel: Jacqueline Couder, Katrien De Bruyn, Christine Engelen, Parul Goel, Marijke 

Lenaerts, Sigried Lievens, Annemarie (Mit) Leuridan, Mohammad Salman, Bie  

Strypens, Marijke Van Petegem, Katelyne Verstraete, Martina Vukasovic.

2. Het voortraject in Limburg werd beschreven door Guido Cajot, het Gentse traject 

door Katrien De Bruyn, Liesbet Triest en Annemarie (Mit) Leuridan. 

3. EIF staat voor Europees Integratiefonds. Het Fonds liep van 2007 tot 2013. In 2014 

werd het EIF samen met het Europees Vluchtelingenfonds en Europees Terugkeer-

fonds ondergebracht onder één groot nieuw fonds, het Asiel-, Migratie- en Integra-

tiefonds (AMIF). Dit fonds is actief van 2014 tot 2020.

4. ESF is de afkorting van Europees Sociaal Fonds. Het ESF is het belangrijkste Euro-

pese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te 

helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt 

door te investeren in Europa’s menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jonge-

ren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard 

euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk 

werk vinden.

De onzekere financieringsbasis maakt het moeilijk 
om een langetermijnvisie uit te bouwen.

Taalbeleid en taalondersteuning.indd   247 30/04/19   12:26



Taalbeleid en taalondersteuning.indd   248 30/04/19   12:26


