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Veerle Vanoverberghe – Arteveldehogeschool

Monitoren van het proces van sociale en
academische integratie bij eerstejaarsstudenten



Onderzoek 

schaal items voorbeeld Betrouwbaarheid 
(alpha)

Academische 
aanpassing 7 Ik heb mijn lessen goed 

bijgehouden. .84

Sociale aanpassing 6

Op de hogeschool 
ontmoet ik zoveel 

mensen en maak ik 
zoveel vrienden als ik 

zou willen.

.82

Zelfeffectiviteit 4 Ik denk dat ik goed kan 
studeren. .83

Zelfconcept 6 Ik denk dat ik deze 
opleiding aan kan. .80

Emotieregulatie 5
Als ik van streek ben, 
heb ik moeite om mijn 

werk af te krijgen.
.87



Onderzoek 
3000 respondenten, 
profielanalyse, 
104 studenten voor logboeken 



Onderzoek 



Onderzoek 



Onderzoek 



Onderzoek 

Gunstig profiel Minder gunstig profiel

Groeps
coaching

Individuele 
coaching

Groeps
coaching

Individuele 
coaching

Hoge 
prestaties

♀ 2 2 2 2

♂ 2 2 2 2

Lage 
prestaties

♀ 2 2 2 2

♂ 2 2 2 2

Diepte interviews met 32 studenten 



Resultaten logboeken en interviews 

Studenten 
rapporteren over 
vijf grote thema’s:



Omgaan met het onbekende



Omgaan met het onbekende



Eerste connectie maken



Eerste connectie maken



Eerste connectie maken



Diepere connectie maken



Diepere connectie maken



Ondersteuning ervaren van peers



Ondersteuning ervaren van peers



Gevoelens van eenzaamheid ervaren



Resultaten per periode



Besluit

• 5 significante thema’s
• Sociale integratie is dus paraplubegrip
• Evidentie voor procesmatige karakter
• Nieuwe FIT test met deze 5 thema’s als subschalen



Fit tool

https://app.keysurvey.com/f/41594535/fb7e/

https://app.keysurvey.com/f/41594535/fb7e/












ONBOARDING / COACHING FIT tool (8 weken) 

faciliteren monitoren



Onboarding en coaching

• Onboarding: periode tussen inschrijving en start van de lessen
- Welkomplatform
- Instapcursussen
- Startweek, introductieactiviteiten

• Extended onboarding: trajectcoaching
- In het curriculum
- Leerlijn van drie jaar



Monitoring

• Na 8 weken onderwijsactiviteiten
• Alle eerstejaars
• “verplicht”
• Bespreking individueel of in groepjes



Interesse?

veerle.vanoverberghe@arteveldehs.be



Vragen?
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