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Vakgroepscoördinator buitenland 
Ervaringen van Bas Hamers (Universiteit Olomouc, Tsjechië) 

  

Internationalisering is een belangrijk aspect binnen de academische wereld en dus ook binnen de 

internationale neerlandistiek. Studenten krijgen bijvoorbeeld de kans om een semester te verblijven in 

Nederland of België waar ze het geleerde Nederlands in de praktijk kunnen toepassen. Mijn ervaring is dat 

dit zeer motiverend werkt en dat de beheersing van het Nederlands in een stroomversnelling raakt. Vaak 

houden studenten er ook nuttige en vriendschappelijke contacten aan over. Voor docenten is een verblijf in 

het buitenland een goede gelegenheid om onderzoek te doen en om contacten vers te houden of juist aan 

te gaan. Voor de studenten van de ontvangende vakgroep kan het interessant zijn eens wat nieuwe 

gezichten te zien en college te krijgen van een specialist op een bepaald gebied. Wilken Engelbrecht 

(Olomouc) doet bijvoorbeeld veel onderzoek naar receptie van Nederlandstalige literatuur in Centraal-

Europa. Voor elke vakgroep in de Comeniusregio is dit een relevant thema. Ik zal me hier echter beperken 

tot studentenmobiliteit, omdat de rol van de vakgroepscoördinator bij docentenmobiliteit niet zo groot is. 

 

Om de mobiliteit van studenten in goede banen te leiden, is het van belang dat de vakgroep een 

vakgroepscoördinator buitenland aanstelt. Deze coördinator dient niet alleen als verbinding tussen de 

vakgroep en het international office, maar ook als aanspreekpunt voor studenten. Ik zal hier beknopt 

beschrijven wat een vakgroepscoördinator zoal doet en wat struikelblokken kunnen zijn. Ik zal me hierbij 

wat mobiliteitsprogramma’s betreft beperken tot Erasmus+ en Ceepus (Central European Exchange 

Programme for University Studies). 

 

Contact met international office 

De hoofdverantwoordelijke voor mobiliteit is het international office van de universiteit. Natuurlijk werkt dit 

niet op elke universiteit hetzelfde. In Olomouc is bijvoorbeeld de afdeling Buitenland van het rectoraat 

verantwoordelijk voor Erasmus+ (financiering, behandeling aanvragen, overeenkomsten), terwijl de afdeling 

Buitenland van het decanaat verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld CEEPUS en de registratie van mobiliteit 

in het universitair systeem. De vakgroepscoördinator wordt op de hoogte gehouden van de deadlines, 

veranderingen in het systeem (wat vaak voorkomt) en andere belangrijke zaken betreffende 

mobiliteitsregistratie, zowel via e-mail als tijdens vergaderingen. De taak van de vakgroepscoördinator is om 

de studenten hierover te informeren als ze door de vakgroep zelf goedgekeurd zijn als kandidaat voor 

mobiliteit: 

 

➢ De vakgroepscoördinator geeft geselecteerde kandidaten de deadlines door voor registratie in het 

universitair systeem samen met instructies van het decanaat. 

➢ De vakgroepscoördinator houdt goed in de gaten of de mobiliteit op tijd en correct in het systeem 

staat. Een tip is om een eigen deadline door te geven aan de studenten die bijv. een week voor de 

officiële deadline ligt. Er kan namelijk altijd wat misgaan bij elektronische registraties. Een 

herinnering op zijn tijd is ook aan te bevelen. Elektronische registraties worden namelijk vaak tot op 

het laatste moment uitgesteld. 

Goede praktijkvoorbeelden 

Internationale neerlandistiek 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/opportunities/individuals/students/studeren-in-het-buitenland
https://www.ceepus.info/
https://www.ceepus.info/
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Ook wordt de vakgroepscoördinator op de hoogte gehouden over nieuwe ontwikkelingen wat betreft 

internationalisering. Een goed voorbeeld hiervan is EWP (Erasmus Without Paper), d.w.z. de digitalisering 

van Erasmus+, dat hiermee een stuk achterligt op bijvoorbeeld Ceepus, dat al jaren volledig gedigitaliseerd 

is en veel minder administratie vergt. 

 

Een ander voorbeeld is het nieuwe Erasmus+ programma BIP (Blended Intensive Programmes) dat 

bijvoorbeeld gericht is op summer schools. Hierbij is mijn ervaring dat het international office ook niet altijd 

even goed op de hoogte is van nieuwe programma’s. In dit geval kan het goed zijn eens te vragen aan een 

collega in de regio hoe het daar werkt. 

 

Wat Ceepus betreft, is het contact met het NCO (National Ceepus Office) nog belangrijk. De NCO’s zijn 

verantwoordelijk voor de Ceepus-beurzen in het betreffende land. Vooral bij de aanvraag van Short Term 

Excursion-beurzen (bijv. voor een zomercursus) kan het NCO een belangrijke rol spelen. Deze ervaring heb 

ik gehad bij de organisatie van de Comenius-zomercursus een aantal jaar geleden. Buiten de reguliere 

jaarlijkse Ceepus-aanvraag heb ik de situatie voorgelegd aan het Tsjechisch NCO, d.w.z. een korte 

beschrijving van de zomercursus, aantal kandidaten etc. Voor Tsjechië bleken er nog veel ‘maanden’ (de 

Ceepus-‘valuta’) over te zijn waarmee een belangrijk deel van de zomercursus gefinancierd kon worden. Elk 

land in de Comeniusregio heeft een NCO, dus bij het organiseren van bijvoorbeeld een Comenius-

zomercursus is het zeker de moeite waard deze financieringsmogelijkheid te proberen. 

 

Studentenmobiliteit 

Als een student een semester wil gaan studeren in de Lage Landen, moet hij of zij hierbij goed begeleid 

worden. Dit is ook een belangrijke taak van de vakgroepscoördinator. Hieronder een mogelijk stappenplan: 

 

➢ De vakgroepscoördinator stuurt informatie en een oproep naar de studenten om zich bij de 

vakgroepscoördinator aan te melden voor mobiliteit. In deze oproep staat bijvoorbeeld een lijst van 

partners (incl. websites) en beknopte praktische informatie (duur van het verblijf, financiën, etc.) 

➢ Als een student zich meldt bij de vakgroepscoördinator, kijkt deze of het taalniveau van de student 

voldoende is. Het is niet verstandig om een student met Nederlands op B1-niveau naar de Lage 

Landen te sturen, tenzij er alleen vakken in het Engels worden gevolgd (wat niet echt de bedoeling 

is). Veel partneruniversiteiten vragen B2, en dat is ook de standaard die ik over het algemeen 

aanhoud. Als de student een paar vakken in het Engels wil volgen, is dat voor onze vakgroep geen 

probleem. Hierbij gaat het vaak om vakken uit de speciale Erasmus-module die veel partners 

aanbieden. Mijn ervaring is echter wel dat vooral de Nederlandse partners heel hoge taaleisen 

stellen in de vorm van een certificaat Engels (Cambridge bijv.). De meeste studenten hebben dit niet. 

In dit geval neem ik contact op met het international office van de betreffende partner en in de 

meeste gevallen volstaat dan een verklaring van mij dat de student op het gevraagde taalniveau zit. 

➢ Vaak weet de student niet welke partner te kiezen. De vakgroepscoördinator kan dan samen met de 

student kijken wat zijn/haar interesses zijn (literatuur/taalkunde/cultuur/...). Op basis daarvan kan 

gekeken worden welke partner wat vakkenaanbod betreft het beste past bij de student. 

➢ Als de student ook door het international office is geaccepteerd, is de belangrijkste functie van de 

vakgroepscoördinator om samen met de student de Learning Agreement (LA) op te stellen. 

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-project-for-higher-education-students-and-staff
https://www.ceepus.info/content/contact#NCO
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/learning-agreement
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Ceepus vraagt niet om een LA, de student wordt namelijk elektronisch goedgekeurd door de ontvangende 

partner. Toch kan het zijn dat de thuisuniversiteit om een LA vraagt en dit is ook aan te bevelen, zodat alle 

partijen een goed overzicht hebben. 

 

Learning Agreement (LA) 

Voordat een student naar het buitenland gaat, moet deze een LA opstellen. Hierin wordt aangegeven welke 

vakken de student gaat volgen in het buitenland en welke vakken gecompenseerd zullen worden op de 

thuisuniversiteit. De student moet immers de ECTS die op de thuisuniversiteit gehaald moeten worden, 

vervangen door de ECTS gehaald op de partneruniversiteit. Hieronder stapsgewijs hoe de 

vakgroepscoördinator te werk kan gaan: 

 

➢ De student oriënteert zich in het vakkenaanbod van de partner. Mijn ervaring is, dat het 

vakkenaanbod vaak moeilijk te vinden is op de website. Het zou daarom goed zijn als de coördinator 

de links paraat heeft en aan de student doorgeeft. 

➢ De coördinator bespreekt samen met de student de gekozen vakken. In hoeverre deze overeen 

moeten komen met de te compenseren thuisvakken, verschilt per universiteit. Hierover meer bij 

compensatie vakken thuisuniversiteit. 

➢ In principe kiest een student voor ca. 30 ECTS aan vakken. In de praktijk haalt een student meestal 

wat minder dan die 30 ECTS, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Het belangrijkste is dat de 

student het Erasmus-minimum van 20 ECTS haalt en genoeg ECTS om de verplichte thuisvakken te 

compenseren. 

➢ Ik adviseer mijn studenten om wat meer vakken te kiezen in de LA dan nodig. De eerste week van 

het semester kan de student dan gebruiken om zich te oriënteren in de colleges, om vervolgens de 

definitieve LA op te stellen. 

Compensatie vakken thuisuniversiteit 

Aan het einde van het studieverblijf krijgt de student een Transcript of Records (ToR) waarop de gevolgde 

vakken en de bijbehorende ECTS staan. Als de student bijvoorbeeld 25 ECTS heeft behaald, worden deze 

getransfereerd naar de thuisuniversiteit. Hoe deze ECTS verwerkt worden op de thuisuniversiteit, hangt van 

de universiteit af. In Olomouc worden met deze ECTS de verplichte vakken thuisvakken gecompenseerd en 

wat overblijft worden B-kredieten (keuzevak). De vakgroepscoördinator beslist hoe er gecompenseerd 

wordt. Ik mag daar flexibel in zijn. Dat betekent dat het buitenlandse vak en het te compenseren thuisvak 

geen equivalenten hoeven te zijn (bijv. morfologie – morfologie). Dat is ook bijna onmogelijk en bovendien 

zouden daarmee de keuzemogelijkheden van de student ernstig beperkt worden. Het is juist aantrekkelijk 

om in het buitenland vakken te volgen die niet aan de thuisuniversiteit worden aangeboden. In Olomouc 

worden de buitenlandse vakken vermeld in een annex bij het diploma. 

 

Door deze flexibiliteit kunnen meer studenten gestimuleerd worden een semester in het buitenland door te 

brengen. Deze stimulans is hard nodig. Op de Letterenfaculteit in Olomouc bijvoorbeeld, was er voor de 

covidcrisis al een dalende trend te zien in studentenmobiliteit, een trend die natuurlijk alleen maar is 

versterkt door de onzekere huidige situatie. 

 

Bas Hamers, Vakgroep Nederlands, Palacky Universiteit Olomouc, Tsjechië 


