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Onderwerpen

Introductie Bologna afspraken

Rol examencommissie in het 
kader van Bologna

Belang voor student

Korte toelichting Bologna tools



Toegankelijk, transparant en 
vergelijkbaar

Student centered
learning

Bologna WHW

ECHE Erasmus+

Uitwisselbaar

Erkend

ECTS Course Catalogue

ECTS Credits en
Learning Outcomes

ECTS Grading Table en 
Grade Conversion

Diploma Supplement

Kwaliteitsimpuls mobiliteit, 
erkenning en samenwerking



Taken 
examencommissie

WHW- Artikel 7.12

kennis, inzicht en vaardigheden 
die nodig zijn voor het verkrijgen 
van een graad 

Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden examencommissie

b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen 

om de uitslag van tentamens en examens 
te beoordelen en vast te stellen,

d. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van 
één of meer tentamens,

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.10a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.12c
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.3h


Belang Bologna-
instrumenten voor 
examencommissie

• Transparante informatie over gevolgd/te volgen 
onderwijs van belang voor een goede 
beslissing EC over programma en verlenen van 
vrijstellingen

• Bologna-instrumenten die kunnen helpen:

o ECTS-credits
• geven indicatie van tijdsbesteding

o ECTS Course Catalogue
• bevat objectieve informatie over de opleiding

o ECTS Grading Table
• cijferwaardering en cijfercultuur

o Diplomasupplement
• doorstroom Ad, Ba, Ma



Ga naar www.menti.com en voer als code 9745238 in

Getuigschrift en Diploma supplement

Is de examencommissie wettelijk gezien verantwoordelijk voor het 

afgeven van een diplomasupplement?

Ja Nee



Uitslag Mentimeter



WHW art. 7.11 lid 4:

voegt aan een
getuigschrift

een supplement 
toe om inzicht te geven in de aard en 
inhoud van de afgeronde opleiding, 

Nederlands of Engels 

major European language

Getuigschrift en
Diploma supplement 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/index_en.htm


Europees format
Diploma Supplement

Het UNESCO/CEPES model 
kent een preambule, die 
verplicht opgenomen moet 
worden met 8 vaste items

1. de afgestudeerde 

2. de opleiding 

3. het niveau en de duur van de opleiding en toelatingseisen 

4. de inhoud van het programma en de bereikte resultaten 

5. de mogelijkheden tot een vervolgstudie 
toegang tot een gereguleerd beroep 

6. additionele informatie, 

7. de officiële status van het document 

8. het hoger onderwijssysteem 



Ga naar www.menti.com en voer als code 5463409 in

Getuigschrift en Diploma supplement

Werkt jullie instelling met een diplomasupplement dat voldoet aan 
deze standaard?

Ja Nee
?

Weet niet
Mee bezig



Uitslag Mentimeter



Europees format Diploma Supplement

• Instructie Bologna-experts 

• Concrete aanwijzingen voor invulling DS in de Nederlandse context

• Aanvulling en toelichting op de Explanatory notes van het UNESCO-CEPES 
model



Vragen diplomasupplement



Belang voor student
Transparantie

• Weloverwogen keuze

• Transfer

• Doorstuderen

Toekomst

• European Universities

• Flexibilisering

• Commerciële aanbieders

Stapelen van onderdelen tot 
degree



Grading table - functie

• Overzicht van % studenten dat een specifiek cijfer ontvangt

• Match de cijferverdelingen van beide instellingen

• Inpassen cijfer van de gastinstelling in cijferstructuur thuisinstelling



Grading table - belang

• Inzicht in prestatie student ten opzichte van referentiegroep

• Inzicht in de verschillende cijferculturen

- binnen instellingen, tussen instellingen en tussen landen

• (Eerlijk) Omzetten van cijfers is in vrijwel alle gevallen mogelijk

• Elke instelling moet een cijferverdeling kunnen maken

- programma, academie/faculteit of instellingsniveau



Grading table conversie – Voorbeeld

Grade Abbrev. Gloss % of 
grades

Cum

10 L Excellent 5.2 %

9 E Excellent 15.8 % 21 %

8 M Good 21.1 % 42.1 %

7 C Satisfactory 25.2 % 67.3%

6 B Satisfactory 21.1 % 88.4 %

5 A Mediocre 11.6 % 100 %

4 I Fail

Grade % of 
grades

Cum

10 0.3 %

9.5 0.3 % 0.6 %

9.0 5.1 % 5.7 %

8.5 9.3 % 15 %

8.0 14.9 % 29.9 %

7.5 15.4 % 45.3 %

7.0 25.1 % 70.4 %

6.5 13.5 % 83.9 %

6.0 16.1 % 100 %

Finnish Grading table

Dutch Grading table

FI:      9 ligt tussen 5.2 en 21%
NL:    8.5 ligt tussen 5.7 en 15%

FI:      8  ligt tussen 21 en 42.1%
NL:    7.5 ligt tussen 29.9 en 45.3%

FI:      7 ligt tussen 42.1 en 67.3%
NL:    7 ligt tussen 45.3 en 70.4%



Grading table conversie – Voorbeeld

Finnish grades

Course Date Grade

Forestry 23-10-2020 9

Lake Science 15-10-2020 8

Water Management 12-09-2020 7

Dutch grades

Course Date Grade

Forestry 23-10-2020 8.5

Lake Science 15-10-2020 7.5

Water Management 12-09-2020 7



Grade conversion vs vrijstelling

In het belang van de student:

• Cum Laude berekening

• GPA berekening

• Doorstroom

Excellent

Good

Average

Eerlijk inzicht in de prestatie van studenten



Vragen Grading Table



Learning outcomes

Statements of what the graduate knows, 
understands and is able to do after
completing his/her studies and receiving the
qualification (knowledge, skills, 
competencies). 

Learning outcomes should be expressed in the
present tense, e.g.: 

“The graduate can analyse consumer
behaviour trends and apply them in a given
consumer market”. 

This information is increasingly becoming the
key basis on which qualifications are assessed
and/or recognized.

• Kernbeschrijving van doel en inhoud 
van de opleiding

• Overzicht van kennis, inzicht en 
vaardigheden in de vorm van 
uitspraken die kunnen worden 
geverifieerd

• Maximaal 10-12 learning outcomes op 
opleidingsniveau 

Student, werkgever en andere HO-
instellingen goed zicht geven op wat een 
afgestudeerde kan en in welke context hij 
dit kan

D
O

EL



ECTS-credits

• Gebaseerd op de werkbelasting van de student en 
gerealiseerde leeruitkomsten
• 60 ECTS-credits voor een voltijds studiejaar

• Nederland (WHW): 
• studiejaar omvat 1680 uur; 1 ECTS-credit staat daarmee voor 

28 uur werkbelasting

• In Europees verband
• 1 ECTS-credit staat voor 25 tot 30 uren werkbelasting

De in Nederland veel gehanteerde term European Credit (EC) wordt niet gebruikt binnen ECTS. In veel landen 
zal dan ook de term EC niet worden herkend. Daarom het advies om te spreken van ECTS-credit.



ECTS Course Catalogue

• Belangrijke informatiebron voor (aanstaande) studenten, decanen van VO-
scholen, partnerinstellingen, werkgevers

• Informatie op 3 niveaus: instelling, opleiding en leereenheid

• Feitelijke, objectieve informatie (geen wervingsdoel)

• Niet 1 document: informatie staat op verschillende plaatsen op website

• Openbaar beschikbaar in een 'widely spoken language' (Engels voor
Nederland)

ECTS Users’ Guide definition: 
‘detailed, user-friendly and up-to-date information on the institution’s learning environment that should be 
available to students before entering and throughout their studies to enable them to make the right choices and 
use their time most efficiently’



Inhoud course catalogue



Inhoud course catalogue



Vragen



Meer informatie en contact gegevens

• Nuffic Academy:

Bologna module

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/
netwerk/bologna-expertgroep

• European Commission en Bologna 
experts

ECTS Users’ Guide

The ECTS Course Catalogue in 
practice

Instructie DS

Anke Thijsen 
beleidsadviseur kwaliteitszorg

j.a.thijsen@saxion.nl

Anja Brandsma-Dieters  
beleidsadviseur internationalisering

anja.brandsma@nhlstenden.com

https://www.internationalisering.nl/modules/bologna-module/
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/netwerk/bologna-expertgroep
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
../NHL%20Stenden/International%20Affairs%20-%20Documents/Projects/ECHE/ects%20course%20catalogue%20in%20practice.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2F20181119%2520Toelichting-bij-invullen-diplomasupplement%2520versie%2520nov%25202018-def.pdf&data=04%7C01%7Cj.a.thijsen%40saxion.nl%7C395f8ed48fb8424d6ea908d8b0c1c080%7Ca77b0754fdc14a62972c8425ffbfcbd2%7C0%7C0%7C637453693513462830%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wwTgncyGtliw0KqJSJLJR8jKkqraB66ArlBjNq8gF3A%3D&reserved=0
mailto:j.a.thijsen@saxion.nl
mailto:anja.brandsma@nhlstenden.com


Lijst van afkortingen

• DS: Diplomasupplement

• ECHE: European Charter for Higher Education

• ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System


