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Veel studenten gaan tijdens hun studie naar het buitenland voor een minor, ter invulling van 

een vrije profilering of een stage. Volgens WilWeg (2016) staat een periode naar het 

buitenland tijdens je studie goed op je CV, draagt het bij aan je persoonlijke ontwikkeling en 

is het een geweldige ervaring. Er is ontzettend veel informatie te vinden, vooral op het 

internet, ter voorbereiding op een buitenland ervaring. Van financiële tips tot paklijsten, tot To 

Do lijstjes tot Not To Do lijstjes in het land van bestemming.  

Waar bijna niemand je echter op voorbereid is de periode ná je buitenland ervaring. Hier wil 

je van tevoren natuurlijk helemaal niet over nadenken, maar waarom is er wel informatie te 

vinden om je voor te bereiden, maar niet over hoe je je moet redden wanneer je weer terug 

bent in Nederland? En waarom zou je hulp moeten krijgen wanneer je weer terug bent in 

Nederland? 

Een Reverse Culture Shock is iets waar studenten last van kunnen krijgen nadat ze gewend 

zijn geraakt aan een andere cultuur tijdens een buitenlandervaring. Hier komen de nodige 

symptomen bij kijken. Uit onderzoek van Velden (z.d.) blijkt dat 90% van de studenten die 

voor studie naar het buitenland zijn geweest, in verschillende gradaties last hebben van een 

Reverse Culture Shock. Hier moeten we naar mijn mening iets mee doen!  

In dit artikel zal allereerst uitgelegd worden wat een Reverse Culture Shock precies inhoudt. 

Vervolgens zal betoogd worden waarom de Hogeschool Utrecht, in het bijzonder het instituut 

voor Social Work, nazorg moet bieden aan studenten die terugkomen van een studieperiode 

in het buitenland.  

Na een half jaar te hebben gestudeerd in Budapest voelde ik mij, bij terugkomst in Nederland, 

raar. Ik kon me maar moeilijk aanpassen. Ik stoorde me aan mijn vrienden, die na een keer 

mijn verhaal te hebben aangehoord het gevoel hadden genoeg over mijn tijd in Budapest te 

weten en vervolgens geen interesse meer toonden in al mijn reisverhalen. Ook wist ik niet 

meer goed wat mijn rol was in grote groepen. Voorheen bleek ik altijd het hoogste woord te 

hebben, maar dat was nu niet meer zo. Moest ik dat weer oppakken? Voelde ik me wel fijn bij 

mijn ‘nieuwe’ ik en kon iedereen dat wel waarderen? Ik werd bestempeld als stiller en meer 

op mezelf. Is dat dan zo negatief?  

Voordat ik naar Budapest ging toonde ik altijd veel initiatief. Met groepsopdrachten was ik 

altijd een leider. Nu moest ik afstuderen. Wat een omslag. Mijn motivatie was erg ver te 

zoeken. Wat was er allemaal met mij aan de hand? Via een huisgenoot uit Budapest kreeg ik 

een artikel doorgestuurd over de Reverse Culture Shock bij studenten. Dit was ik. Hier had ik 

last van! Alsof puzzelstukken op zijn plek vielen. Ik heb me grondig ingelezen. Ik kon iets 

verklaren. Ik was niet gek of depressief, ik had gewoon last van een Reverse Culture Shock!  

 



Reverse Culture Shock  

Misschien heb je wel eens gehoord van een cultuurshock of er 

zelf een ervaren. Denk aan verschillen in taal, normen en 

waarden maar ook tradities en gebruiken in andere landen. 

Volgens Kilroy (2016) ervaart iedereen die op reis gaat naar 

een ver land dat in grote mate verschilt van zijn/haar thuisland 

een cultuurshock in meer of mindere mate.  

De Nederlandse vertaling van Reverse Culture Shock is 

omgekeerde cultuurshock. Dit houdt in dat de cultuurshock 

zich pas manifesteert bij terugkomst in Nederland in plaats van 

dat je een cultuurshock in een ander land ervaart. Het is een 

proces van bijstellen, resocialiseren en het beproeven van je 

eigen cultuur nadat je een tijd in een andere cultuur hebt 

geleefd (Adler, 1981; Carlisle-Frank, 1992). 

Studies van Gaw (2000) en Sussman (2000) toonden aan dat 

de aangegeven stress hoger is wanneer je weer terug komt in 

je eigen cultuur, dan wanneer je kennis maakt met een nieuwe 

cultuur.  

De W-curve in figuur 1 geeft het proces van de cultuurshock 

naar de Reverse Culture Shock aan. Een cultuurshock wordt 

aangegeven door de eerste U. Gullahorn & Gullahorn (1963) 

hebben er een tweede U aan vast geplakt om de Reverse 

Culture Shock aan te geven. Je ervaart eerst euforie, 

vervolgens een gevoel van depressie en uiteindelijk kom je tot 

een oplossing (Lysgaard, 1955). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De W-curve van Gullahorn & Gullahorn (1963) 

 

 

Cultuurshock:  

Een gevoel dat optreedt als 

mensen in een andere cultuur 

zich in de war en misplaats 

voelen. Iedereen ziet dat jij niet 

van daar bent, het woord 

‘reiziger’ of in het ergste geval 

‘toerist’ lijkt met grote letters op je 

voorhoofd te staan. Je voelt je 

misplaatst, gedesoriënteerd maar 

vooral veel te ver weg van huis. 

Heimwee gevoelens spelen op, 

maar ook angst en geen zin meer 

in al dat nieuws. Dat noemen ze 

dus die “culture shock”.  

 

-Roëll de Ram, 2016 



De symptomen zijn voor eenieder verschillend. Veel voorkomende 

problemen zijn van academische aard; een gevolg hiervan is bijvoorbeeld 

studievertraging, het last hebben van een cultureel identiteitsconflict, je 

sociaal geïsoleerd voelen, last hebben van depressie en van 

interpersoonlijke moeilijkheden (Kittredge, 1988; Martin, 1984, 1986; 

Raschio, 1987; Sahin, 1990; Zapf, 1991).  Daarnaast zijn veel 

voorkomende gevoelens; angst, vervreemding, desoriëntatie, stress, 

verwarring, woede, vijandigheid, dwangmatige angst, hulpeloosheid, 

teleurstelling en discriminatie (Adler, 1981; Church, 1982; Hannigan, 

1990; Locke & Feinsod, 1982; Raschio, 1987; Zapf, 1991). 

Stitsworth (1989) heeft psychologische veranderingen onderzocht tussen ‘terugkomers’ (van 

een buitenland ervaring) en ‘blijvers’ (studenten die niet naar het buitenland zijn geweest). 

Uit dit onderzoek blijkt dat ‘terugkomers’ een vergrote grote kans hebben op 

identiteitsproblemen als resultaat van interculturele ervaringen. 

Het is natuurlijk niet zo dat iedereen last heeft van al deze symptomen. Iedereen ervaart een 

Reverse Culture Shock op zijn eigen manier.  

Vanuit mijn eigen ervaring uiten deze symptomen zich vaak in het volgende:   

 Je verveelt je snel 

 Je hebt het gevoel dat niemand naar je wilt luisteren 

 Je hebt het gevoel dat niemand je snapt   

 Je hebt moeite om uit te leggen hoe je je voelt   

 Je hebt heimwee terug naar het buitenland 

 Je hebt het gevoel dat vriendschappen/relaties zijn veranderd  

 Je hebt het gevoel dat mensen alleen negatieve kanten zien aan je verandering  

 Je vindt het lastig om nieuwe kennis en vaardigheden toe te passen 

 Je hebt het gevoel dat je toekomstvisie niet meer helder is   

 

 

Waarom moet de Hogeschool Utrecht nazorg bieden? 

 

De symptomen spreken voor zich 

Het komt vaak voor dat de ‘terugkomer’ niet goed kan benoemen waar diegene nou eigenlijk 

last van heeft en waarom dat zo is. Je komt net uit het buitenland dus je hebt eigenlijk geen 

reden om neerslachtig te zijn, wordt er vaak gezegd. De bovengenoemde symptomen zijn 

echter significant. Er kunnen depressieve gevoelens opspelen en daarnaast komt het vaak 

voor dat studenten studievertraging oplopen na een buitenland ervaring. Dit is onprettig voor 

de student, maar heeft ook negatieve consequenties voor de Hogeschool. Om dit te 

voorkomen moet de Hogeschool Utrecht deze Reverse Culture Shock aanpakken!  

 

 

“Ik wist niet goed hoe ik 

moest aangeven hoe ik 

me voelde. Ik voelde me 

slecht, maar wáárom ik 

me slecht voelde kon ik 

niet zeggen.” 

- B. Huijbers 

 



Andere landen doen het ook 

In Amerika is de Reverse Culture Shock een bekend fenomeen. Een Reverse Culture Shock 

is al lange tijd bekend bij militairen en expats. In Amerika is het eerste artikel over studenten 

met een Reverse Culture Shock geschreven in het jaar 2000 (Gaw, 2000). In Nederland is er 

vooralsnog weinig te vinden over dit fenomeen bij studenten.  

Op Facebook zijn er meerdere groepen te vinden waar je terecht kan wanneer je een 

Reverse Culture Shock ervaart en er zijn actieve internetfora te vinden. Ook zijn er veel 

blogs over dit onderwerp geschreven door mensen die last hebben van een Reverse Culture 

Shock. Deze voorbeelden komen desalniettemin allemaal uit Amerika. Niet alleen de 

Amerikaanse sociale media spelen op deze Reverse Culture Shock in, ook de Amerikaanse 

universiteiten doen onderzoek en participeren om een oplossing te vinden voor dit 

vergaande probleem.  

Op de pagina’s van universiteiten in Amerika en Australië is bijvoorbeeld veel informatie te 

vinden over de Reverse Culture Shock. Zo heeft The University of Queensland in Australië 

zelfs een website met informatie over de Reverse Culture Shock en wordt je doorverwezen 

naar een counselor (The University of Queensland, 2016). Waarom wordt er in landen als 

Amerika en Australië wel hulp geboden door de universiteiten, maar door Nederlandse 

onderwijsinstellingen niet?   

 

Hulp vanuit een keuzevak 

Vanuit de Hogeschool Utrecht wordt het keuzevak IST aangeboden voor studenten die voor 

een stage, vrije profilering of studie naar het buitenland gaan. Dit keuzevak is verplicht voor 

studenten die een stage gaan lopen of hun vrije profilering in gaan vullen in het buitenland. 

Voor studenten die in het buitenland gaan studeren is dit vak echter niet verplicht. In dit 

keuzevak ga je alle aspecten van het buitenland langs. Je verdiept je in het land naar keuze 

en je bereidt je voor op eventuele moeilijkheden. Omgaan met heimwee en cultuurverschillen 

zijn onderwerpen die breed uitgemeten worden in de lessen. Iets waar een student zeker iets 

aan heeft. Er wordt dus aandacht besteed aan een eventuele cultuurshock die kan optreden. 

De andere kant van het verhaal wordt echter niet belicht. Dit is opmerkelijk omdat uit 

onderzoek van Velden (z.d.) blijkt dat terugkomende studenten op schaal van 1 tot 10 

gemiddeld een 4,2 voor een cultuurshock gaven en een 6,05 voor een Reverse Culture 

Shock.  

Vanuit dit keuzevak wordt voor de opleiding CMV een terugkomdag georganiseerd voor 

studenten die naar het buitenland zijn geweest. Op een terugkomdag worden verhalen 

uitgewisseld en wordt er aandacht besteed aan de studenten. Social Work bestaat uit drie 

opleidingen binnen de Hogeschool Utrecht. CMV is hier een van. Het is opmerkelijk dat er 

een terugkomdag georganiseerd wordt voor slechts een van de drie Social Work 

opleidingen, maar niet voor de andere twee opleidingen.  

 

Psychologische hulp 

De Reverse Culture Shock is niet helemaal onbekend in Nederland. Ondanks dat er geen 

Nederlandse literatuur over te vinden is, komt dit fenomeen wel voor in grotere 

psychologenpraktijken.  



Psychologenpraktijk Soest (2016) biedt hulp aan expats en militairen die last hebben van 

een Reverse Culture Shock. Informatie over de Reverse Culture Shock bij studenten is naast 

blogs van studenten, weinig te vinden.  

Ook studentenpsychologen weten naar mijn mening te weinig over een Reverse Culture 

Shock bij studenten. Wanneer een student zich meldt met dit soort klachten, dan wordt het 

probleem vaak een aanpassingsstoornis genoemd (Y. van Etten, persoonlijke mededeling, 

14 maart 2016). Het last hebben van aanpassingsproblematiek is natuurlijk één ding, maar 

vaak komen er veel meer symptomen bij kijken. Als psychologen geen hulp bieden aan 

studenten, waar kunnen ze dan heen? 

 

Het internet als hulpmiddel  

Er zijn een aantal blogs door studenten te vinden op het internet over de Reverse Culture 

Shock. Deze studenten geven aan zich niet goed te voelen en proberen het probleem aan te 

pakken door hierover te schrijven. Volgens Sykes (2016) is dit één van de dingen die je zelf 

kan doen in het bestrijden van je Reverse Culture Shock. Ook helpt het om actief deel te 

nemen aan fora of Facebook groepen. Als je een Reverse Culture Shock ook deels zelf op 

kunt lossen, waarom moet de Hogeschool Utrecht zich hier dan mee bemoeien?  

 

Hoewel het goed is om over je Reverse Culture Shock te schrijven, ervaart niet iedereen het 

als leuk en fijn om een blog bij te houden. Daarnaast is het voor sommige studenten met een 

Reverse Culture Shock heel lastig om te verwoorden hoe zij zich voelen, laat staan dat zij dit 

gevoel in een blog kunnen verwoorden. Daarnaast zijn de Facebook groepen onder de 

noemer Reverse Culture Shock, al een aantal jaar niet meer in gebruik. Hetzelfde geldt voor 

Nederlandse fora.  

 

Zo lang kan het toch allemaal niet duren? 

Je komt terug in Nederland na een periode in het buitenland te zijn geweest. In mijn geval 

was de studiebelasting in het buitenland minder hoog dan in Nederland. Hierdoor kan je bij 

terugkomst in Nederland het gevoel krijgen alsof de hogeschool veel van je verwacht. Het is 

logisch dat de ‘terugkomer’ hieraan moet wennen. Last krijgen van heimwee is hierdoor niet 

heel vreemd.  

Heimwee ervaren is vaak niet het enige probleem die studenten ervaren. Een van de meest 

voorkomende problemen zijn academische problemen, meestal in de vorm van een 

studievertraging (Gaw, 2000). Hoe lang een Reverse Culture Shock duurt is niet bekend, 

aangezien dit per persoon verschilt. Het lijkt vanzelfsprekend dat een Reverse Culture Shock 

langer duurt wanneer een student voor een langere tijd in het buitenland is geweest. Feit blijft 

wel dat de symptomen en de problemen hetzelfde blijven. Wanneer een student bijvoorbeeld 

drie maanden een Reverse Culture Shock ervaart, kan dit ertoe leiden dat de student drie 

maanden studievertraging op loopt. Dit wil de student, maar ook de hogeschool niet! 

 

 



Conclusie 

Nazorg vanuit de Hogeschool Utrecht aan studenten die 

terugkomen van een buitenland ervaring is nodig. Maar hoe kan de 

Hogeschool deze nazorg voor de ‘terugkomer’ het beste 

aanbieden? 

 Er moet meer bekendheid komen over de Reverse Culture 

Shock. Uit onderzoek van Velden (z.d.) bleek dat 60% van 

de respondenten nooit van de term Reverse Culture Shock 

had gehoord. Zelf heb ik ook een aantal studenten 

geïnterviewd en ze wisten niets van het fenomeen af, totdat 

ik ze hierover vertelde. Ze hadden hetzelfde gevoel als ik; 

alsof alle puzzelstukken op zijn plek vielen. Je voelt je 

begrepen en je vindt steun in de informatie die erover 

bekend is. Je voelt je niet meer alleen.  

 

 Uit het onderzoek van Martin et al. (1995) blijkt dat een voorbereiding helpt met het 

omgaan van een Reverse Culture Shock.  

Het keuzevak IST kan op dit probleem inspelen. Wanneer er voorafgaand aan een 

studieperiode in het buitenland een les aan de Reverse Culture Shock wordt 

gespendeerd, is de student in kwestie beter op de Reverse Culture Shock voorbereid. 

 

 Daarnaast is het goed om studenten over de Reverse Culture Shock te informeren 

vlak voordat ze weer naar Nederland komen. In de laatste twee weken van de 

periode in het buitenland kan een mail doorgestuurd worden met informatie over de 

Reverse Culture Shock. In die mail kan worden doorverwezen naar een decaan of 

aanspreekpunt, mocht de student last hebben van een Reverse Culture Shock en het 

niet zelf kunnen aanpakken.  

 

 Terugkomdagen zijn heel erg belangrijk. Niet alleen naar mijn mening maar ook in de 

ogen van de geïnterviewde omtrent dit probleem is het fijn om met ‘lotgenoten’ te 

kunnen praten. Een terugkomdag is daar perfect voor. Mijn advies is om de eerste 

terugkomdag drie weken na thuiskomst te plannen. De eerste weken zijn nodig om te 

acclimatiseren. Belangrijk is wel dat een terugkomdag niet te laat wordt ingepland.  

 

 De eerste terugkomdag moet onder andere in het teken staan van de Reverse 

Culture Shock. Leg nogmaals uit wat dit fenomeen inhoudt en ga het gesprek aan 

met studenten. Nogmaals, het is fijn om het idee te hebben dat je hier niet alleen in 

staat.  

 

 Mijn advies is om in totaal drie terugkomdagen te organiseren. Na iedere maand 

bijvoorbeeld één. Deze terugkomdagen zijn op vrijwillige basis en laagdrempelig. Een 

drankje in een kantine is al genoeg. Het is al fijn als mensen met elkaar in contact 

komen om over ervaringen te praten.  

 

“Toen ik de term Reverse 

Culture Shock hoorde 

ben ik me gaan inlezen... 

Alsof puzzelstukken op 

zijn plek vielen. Ik heb 

gelijk artikelen hierover 

naar mijn moeder 

doorgestuurd en die 

beaamde wat ik al dacht: 

dus hier heb jij last van! 

Het was alsof er een last 

van mijn schouders af 

viel.” 

 



Uit eigen interviews met studenten met een buitenland ervaring die last hebben van een 

Reverse Culture Shock blijkt dat bewustwording en het praten hierover de belangrijkste 

punten zijn om van deze shock af te komen. Goede begeleiding wordt ook erg belangrijk 

gevonden. Ondanks mogelijke problematiek rondom de Reverse Culture Shock heeft geen 

enkele student spijt van de keuze om naar het buitenland te gaan. Ze hadden het zo weer 

over gedaan.  

 

Wat kan je zelf doen?  

 Deel je ervaring met anderen. Dit kan door middel van blogs, het posten van foto’s of 

gewoon door erover te vertellen (Sykes, 2016). 

 Blijf internationaal bezig. Blijf bezig met het onderzoeken van je eigen cultuur en die 

van anderen (Sykes, 2016).  

Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden bij Buddy Go Dutch in Utrecht. Hier word je 

gekoppeld aan een internationale student. Je kunt hem of haar helpen met praktische 

zaken, maar er worden ook evenementen georganiseerd waar je samen met je 

maatje heen kunt gaan (Buddy Go Dutch, 2016). 

Daarnaast is er iedere woensdag een language café in Utrecht. In dit café komen 

verschillende nationaliteiten bij elkaar. Iedere taal heeft zijn eigen tafel. Het is op 

deze manier mogelijk om de hele avond in de taal te spreken die je in het buitenland 

ook een tijd hebt gesproken. Zo blijf je de (misschien wel daar geleerde) taal spreken 

die je in het buitenland hebt gesproken, en kom je in contact met mensen die 

dezelfde taal spreken.  

 Zoek een baantje of een vrijwilligersfunctie in de richting waar je in het buitenland 

zoveel over hebt geleerd (USAC, 2016). 

 Blijf in contact met de vrienden die je in het buitenland hebt gemaakt. (USAC, 2016) 

 Sluit je aan bij groepen en activiteiten vanuit je school waardoor je in de gelegenheid 

komt met buitenlandse studenten (USAC, 2016). 

Vanuit ESN (Erasmus Student Network) is het ook mogelijk om een buddy te worden 

van een internationale student. Dit kan als gids of als mentor. Als mentor krijg je 10 

tot 15 internationale studenten uit Europa onder je hoede (ESN Utrecht, 2016). 

 Wees positief en actief (VIU, 2016). 

 Doe wat je moet doen voor een spirituele balans. Maak lange wandelingen of ga 

bijvoorbeeld eens mediteren (VIU, 2016). 

 Realiseer je dat je vrienden je misschien niet altijd snappen (VIU, 2016). 

 Geef jezelf tijd voor dit proces. Bekijk je foto’s eens per week of schrijf bijvoorbeeld al 

je herinneringen op in een dagboek.  
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