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Wie zijn wij?

Anne Klaas Schilder

Senior lecturer NHL-Stenden Hogeschool                    

Inge Broekman

Institutional Erasmus Coordinator University of Twente

Leden nationaal team van Bologna Experts, werkend binnen 
het project FaBoTo (Facilitating the use of Bologna Tools)
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Wat was het ook alweer…?

The European Higher Education Area (EHEA): 

The result of the political will of 48 countries that built an area 
using common tools. These countries implement reforms on 
higher education on the basis of common key values – such as 
freedom of expression, autonomy for institutions, independent 
students unions, academic freedom, free movement of students
and staff. 
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Wat was het ook alweer…? 

The Bologna Process: 

A collective effort of public authorities, universities, teachers, and
students, together with stakeholder associations, employers, 
quality assurance agencies, international organisations, and
institutions, including the European Commission to implement the
three cycle system (bachelor/master/doctorate), strengthened
quality assurance, ease the recognition of qualifications and
periods of study. 
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Waarom doen we dit? 

• To increase staff & students' mobility and to facilitate
employability.

• Differing education systems in Europe have traditionally made it
hard to use qualifications from one country to apply for a job or 
a course in another. Increased compatibility between education
systems makes it easier for students and job seekers to move
within Europe.

• The Bologna reforms help to make European universities and
colleges more competitive and attractive to the rest of the world.
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Wat is het kader? 

• ECHE: Nederlandse hoger onderwijs instellingen hebben de 
Erasmus Charter Higher Education nodig om deel te kunnen
nemen aan Europese programma’s. 

• De ECHE is een kader, vergelijkbaar met de Code of Conduct 
international student in Dutch Higher Education. 

• De ECHE bestaat uit 23 zogenaamde ’fundamental principles’
waarin transparantie centraal staat. 

• Om deze doelen te bereiken, zijn er zogenaamde ’Bologna 
Tools’ ontwikkeld. 
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Welke tools kunnen we gebruiken?

ECTS = European Credit Transfer (and Accumulation) System

• ECTS Course Catalogue

• ECTS grading table

• Diploma Supplement
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Quiz!
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Zijn deze stellingen goed of fout?

1. Het Bolognaproces heeft betrekking op de onderwijs-, onderzoeks- en 
de ondersteuningsorganisatie van het HBO. 

2. Het Diploma Supplement uitreiken is geen verplichting in de 
Nederlandse wet.

3. De Erasmus Charter (ECHE) gaat over meer dan alleen 
studentuitwisseling.

4. De Nederlandse wet schrijft voor dat opleidingen in het Nederlands óf 
in het Engels mogen worden aangeboden. 

5. Per academisch jaar worden 60 ECTS credits toegekend per student.

6. Een correct geïmplementeerde ECTS course catalogue is altijd in het 
Engels.

7. De begrippen credit transfer & grade transfer betekenen hetzelfde.
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Zijn deze stellingen goed of fout?

8. Betrokkenheid van docenten is noodzakelijk bij implementatie van de 
ECHE. 

9. Binnen ‘Bologna’ staat stafuitwisseling centraal. 

10. Bij niet voldoen aan de ECHE-eisen, kunnen sancties volgen.

11. De Code of Conduct (Gedragscode) heeft bovenal betrekking op 
Nederlandse studenten. 

12. PhD studenten vallen niet onder de ECHE.

13. Het belangrijkste van de ECHE implementatie is het voldoen aan de 23 
fundamental principles.

14. Zonder een integraal computersysteem is het genereren van een grading
table ondoenlijk.

Meer waarde met hbo… door internationale samenwerking 19.04.2018



Bologna Experts supporting visit

Hogescholen kunnen leden van het Nederlandse team van 
Bologna Experts uitnodigen voor een supporting visit. Zij kunnen
de instelling adviseren over implementatie van de Bologna Tools.

Contact: Madalena Pereira (mpereira@nuffic.nl).
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Wie zijn de Bologna Experts?

• Inge Broekman (Universiteit Twente)

• Leonard van der Hout (Hogeschool van Amsterdam)

• Fred Jonker (Wageningen Universiteit)

• Anne Klaas Schilder (NHL-Stenden Hogeschool)

• Anke Thijsen (Saxion Hogeschool)

• Robert Wagenaar (Rijksuniversiteit Groningen)

• Els van der Werf (Hanzehogeschool Groningen)  
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Lang leve Erasmus!

anne.klaas.schilder@stenden.com

i.broekman@utwente.nl
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The ECHE supporting activities are organised in the framework of 
the FaBoTo II project, financially supported by the Erasmus+ 
programme.
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