Handreiking voor het aanleveren van de verplichte bijlage
internationalisering – deel mobiliteit (studenten) op basis van
internationaal aanvaarde definities.
Toelichting
In afwachting van door de overheid vastgelegde definities en criteria om de mobiliteit te meten, werkte
de Cel Kwaliteitszorg ten behoeve van de opleidingen deze handreiking uit voor het aanleveren van de
cijfers rond studentenmobiliteit.
De basis voor deze handreiking is de adviesnota “de 20-20-doelstellingen m.b.t. de
hogeronderwijsmobiliteit. Definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te
meten en te registreren”, d.d. januari 2012 van Flamenco.

Uitgangspunten, criteria en aanleveren cijfers bijlage Internationale studentenmobiliteit visitaties NAS
UITGANGSPUNTEN


Onder internationale studentenmobiliteit worden de afgestudeerden van een Bachelor- of
Masteropleiding die een Credit mobility behaald hebben, zowel binnen als buiten Europa,
begrepen. Ook de studentenmobiliteit naar Wallonië valt hieronder.



Credit mobility is dat een student op individuele basis, per studiecyclus (bachelor of master)
minimum 15 credits heeft verworven in een buitenlandse opleiding of minder dan 15 credits
heeft verworven tijdens een verblijf in het buitenland van 3 opeenvolgende maanden.



Het aantal credits wordt op 15 (of minder in een periode van 3 opeenvolgende maanden) gezet
om reden van relevantie. Hiermee wordt aangegeven dat de buitenlandervaring een zekere
diepgang dient te hebben.



Er is een cumulatief systeem ingebouwd. Dat wil zeggen: wanneer een student in de
bacheloropleiding geen 15 mobiliteitscredits heeft behaald, wordt de telling voortgezet op het
niveau van de master, op voorwaarde dat de bachelor- en masteropleiding hetzelfde
studiegebied betreffen. Wanneer de student wel 15 mobiliteitscredits heeft behaald in de
bachelor, dan start de telling opnieuw op het niveau van de master. Dit principe geldt ook
wanneer de student tijdens het studietraject van hogeronderwijsinstelling verandert.

CRITERIA van CREDITSTOEKENNING


Credits van opleidingsonderdelen, of een deel van een opleidingsonderdeel, in het buitenland,
inclusief bachelorproef, masterproef, stage, enz. tellen mee voor het verwerven van de 15
credits Credit mobility - indien ze deel uitmaken van de opleiding. Dat wil zeggen: dat deze
expliciet gevalideerd worden binnen de opleiding van de ontvangende instelling en er een
evaluatiedocument (dus niet noodzakelijk een cijfer) wordt opgesteld door de ontvangende
instelling.



De uiteindelijke toekenning van de credits gebeurt door de thuisinstelling op basis van de
nodige documenten. Voorwaarden:
1.
2.
3.

1

Er wordt op het niveau van de instelling een learning agreement opgesteld.
De thuisinstelling legt vast welke credits internationaal te verwerven en verworven zijn.
De in het buitenland verworven credits dienen gevalideerd te worden binnen het
curriculum aan de thuisinstelling.

AANLEVEREN CIJFERS
 De internationale studentenmobiliteit wordt gemeten (1) op het moment van de vraag van de
meting; (2) bij de drie laatste cohortes afgestudeerden binnen de respectieve studiecycli.
Concreet:
o voor een stand van zaken in 2012 gebruikt men de gegeven van de afgestudeerden van
de academiejaren 2010-2011, 2009-2010 en 2008-2009
o voor deze hele periode wordt aangegeven:
 het gemiddelde aantal afgestudeerden
 het gemiddelde aantal studenten met credit mobility ≥ 15 credits of credit
mobility < 15 met 3 opeenvolgende maanden buitenlandverblijf
 het gemiddelde percentage
o dit wordt gedaan voor bachelor en master apart. Cumulatief behaalde credit mobility
wordt meegeteld in de master.
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