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Inleiding

In het schooljaar 2018-2019 verscheen vanuit een samenwerking 
tussen het Nationaal Coördinatiepunt ECVET en het Kennispunt MBO 
Onderwijs & Examinering de handreiking ‘Examinering in het buitenland’. 
Het doel van de handreiking was om helder te beschrijven welke ruimte er 
voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.
Daarnaast werd het met ingang van 1 augustus 2019 mogelijk om 
met behulp van het aangepaste diplomamodel het ‘resultaat’ van een 
examen afgelegd in het buitenland op te nemen, naast de vermelding 
van de vrijstelling van examinering. 

Om in beeld te brengen in welke mate scholen vóór de handreiking al de ruimte namen voor examinering in het buitenland, 

is eind 2019 een nulmeting uitgevoerd om de situatie op de scholen in kaart te brengen. Hoeveel scholen hadden examens 

in het buitenland afgenomen, hoeveel studenten betrof dit in het schooljaar 2018-2019? Wat waren de redenen waarom 

scholen geen examens hebben afgenomen? Welke concrete tips hadden scholen bij de inrichting ervan en welke aandachts-

punten of belemmeringen zagen zij nog? 

Om te evalueren of de handreiking het beoogde doel (meer ruimte voor examinering in het buitenland) ook bewerkstelligt, zou 

begin schooljaar 2020-2021 een 1-meting worden uitgevoerd. Idealiter hadden we deze in het najaar van 2020 uitgevoerd, 

echter ziet de wereld er sinds maart 2020 volledig anders uit door COVID-19 en specifiek in de wereld van internationalisering. 

Daarom ligt hier voor u een stand van zaken wat betreft internationalisering en examinering in het buitenland, een 2020-

meting. Met deze meting willen we zorgen dat we, ondanks de ontwikkelingen rondom COVID-19, monitoren of helderheid 

over ruimte in de regels bijdraagt aan het uitbouwen van examinering tijdens een internationale studentmobiliteit in het mbo.

Deze 2020-meting kan beschouwd worden als een tussenmeting, die inzoomt op het gebruik van de handreiking in het licht 

van de COVID-19 pandemie. Daarnaast wordt er een doorkijk gegeven naar specifieke behoeften wanneer internationalisering 

binnen mbo-instellingen weer kan worden opgestart. De input voor dit rapport is, net als in 2019, verkregen door een online 

enquête. De enquête stond open van 20 september 2020 tot en met 23 oktober 2020. De link naar de enquête is per mail 

uitgezet naar het netwerk van coördinatoren Internationalisering. De resultaten van deze online enquête zijn in dit beknopte 

rapport weergegeven. 

Het rapport start met een korte terugblik op de resultaten van de nulmeting vorig jaar. Daarna worden de resultaten weer-

gegeven van de 2020 meting. Tot slot worden de resultaten van de tussen meting besproken. Voortvloeiend op de resultaten 

zijn mogelijke actiepunten geformuleerd.
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Terugblik 0-meting
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Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 (mei 2019) werd de hand-
reiking ‘Examinering in het buitenland’ gepubliceerd. Om de situatie met 
betrekking tot examinering in het buitenland in het mbo in kaart te brengen 
is in de periode van 14 oktober tot en met 6 december 2019 een nul-
meting uitgezet. Om de tussenmeting beter te kunnen duiden geven we 
hieronder een korte samenvatting van het rapport van de nulmeting.

28 respondenten werkzaam bij 24 organisaties vulden deze nulmeting in. Veel van deze personen bekleedden de functie van 

internationalisering coördinator.

van de scholen heeft in het schooljaar 2018-2019 examens in het buitenland afgenomen (n=28). 

Vanuit deze 9 scholen namen 366 studenten deel aan examens in het buitenland.

van de scholen overweegt om – naar aanleiding van en met behulp van de handreiking – vanaf komend 

schooljaar (2019-2021) - (meer) examens in het buitenland af te gaan nemen (n=19).

Op de vraag waarom organisaties in het schooljaar 2018-2019 geen examens hebben afgenomen in het buitenland, 

zijn de volgende antwoorden gegeven (n=19):

omdat we onvoldoende kunnen instaan voor de kwaliteit van de examinering.

omdat het volgens de territoriale werking van de WEB niet mag.

omdat we onvoldoende financiële middelen hiervoor beschikbaar hebben.

anders, namelijk...

• omdat de school de richtlijnen en bijbehorende instrumenten heeft afgewacht. Deze kwamen in 

2019 beschikbaar.

• omdat er geen vraag geweest is afgelopen schooljaar.

• omdat de internationale opleidingen nog niet zo ver gevorderd zijn.

• omdat het verlenen van een vrijstelling als gevolg van examinering in het buitenland niet wordt 

gezien als passende oplossing door zowel docenten als studenten.

38%

35%

8%

19%

67%

32%
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Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van algemene informatie 
over de respondenten van de meting van 2020. In totaal vulden 21 
respondenten de enquête in.

De respondenten zijn werkzaam bij de volgende organisaties:

Functiebekleding van de respondenten:

Anders namelijk; 

• Coördinator buitenland stages

• Subsidie coördinator 

Coördinator
internationalisering

Beleidsmedewerker
internationalisering

Beleidsmederwerker
examinering

Anders
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https://www.aventus.nl
https://www.gildeopleidingen.nl
https://www.leijgraaf.nl
https://www.a12.nl
https://www.summacollege.nl
http://www.terra.nl
https://www.zadkine.nl
https://www.rocmn.nl
https://www.rocvanflevoland.nl
https://www.sintlucas.nl
https://www.mboamersfoort.nl
https://www.rocvanflevoland.nl/MBO-onderwijs/MBO-Colleges/Mbo-College-Almere
https://www.noorderpoort.nl
https://www.roc-nijmegen.nl
https://www.glr.nl
https://www.hoornbeeck.nl
https://www.landstedembo.nl
https://www.lis.nl
https://www.cibap.nl
https://www.davinci.nl
https://www.europrof.nl
https://www.frieslandcollege.nl
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête weergegeven. 
De enquête bestond uit maximaal 15 vragen en kon in aantal variëren 
door de gegeven antwoorden.

48 procent van de scholen heeft in schooljaar 2019-2020 examens in het buitenland afgenomen (n=21).

Heeft examens in het buitenland afgenomen

Heeft geen examens afgenomen in het 

buitenland

Onder de scholen die in het schooljaar 2019-2020 examens in het buitenland hebben afgenomen (n=9) …

• Namen in totaal 248 studenten examens in het buitenland af. Met de verwachting dat er meer dan 

282 studenten examens in het buitenland zouden doen. 

• Is slechts bij slechts 1 van de 21 scholen zijn de examens in het buitenland zoals gepland uitgevoerd.

Op de vraag waarom organisaties in het schooljaar 2019-2020 niet alle geplande examens hebben afgenomen in het 

buitenland, zijn de volgende antwoorden gegeven (er waren meerdere antwoorden mogelijk) (n=10):

7 keer Wegens de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk om de huidige procedure van examinering te volgen.

6 keer Wegens de COVID-19 pandemie zijn studenten niet naar het buitenland vertrokken.

5 keer Wegens de COVID-19 pandemie zij studenten voordat de examinering plaats kon vinden teruggekomen 

naar Nederland.

0 keer Wegens de COVID-19 pandemie hebben wij de ontwikkelingen betreffende examinering in het buitenland 

een verminderde prioriteit gegeven.

48%52%
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Op de vraag waarom organisaties in het schooljaar 2019-2020 geen enkel examen hebben afgenomen in het buitenland, 

zijn de volgende antwoorden gegeven (er waren meerdere antwoorden mogelijk) (n=11):

4 keer Omdat we onvoldoende kunnen instaan voor de kwaliteit van de examinering.

4 keer Wegens de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk om de huidige procedure van examinering te volgen.

3 keer Omdat het volgens de territoriale werking van de WEB niet mag.

2 keer Wegens de COVID-19 pandemie zijn studenten niet naar het buitenland vertrokken.

2 keer Wegens de COVID-19 pandemie hebben wij de ontwikkelingen betreffende examinering in het buitenland 

een verminderde prioriteit gegeven.

0 keer Omdat we onvoldoende financiële middelen hiervoor beschikbaar hebben.

Bij 15 van de 21 organisaties hebben er geen veranderingen plaats gevonden in beleid of visie na het uitkomen van de hand-

reiking examinering in het buitenland. 

Ja, er zijn veranderingen

Nee, er zijn geen veranderingen

De veranderingen die wel plaats hebben gevonden zijn:

• Betere implementatie, er is nu een manier om de examens op een goede manier af te nemen en de examencommissies 

erbij te betrekken. 

• Het starten van een pilot bij de opleiding Mediavormgever.

• Verduidelijking van mogelijke knelpunten. 

71%

29%
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Zoals eerder genoemd is er gekozen om een tussenmeting uit te voeren 
naar het gebruik van de handreiking vanwege de COVID-19 pandemie. 
Aan organisaties is gevraagd wat de invloed is geweest van COVID-19 
op de ontwikkelingen van examinering in het buitenland in hun organisatie.

Negatief
• Internationalisering ligt nu stil, dus wordt er minder over gesproken.

• Het verwateren van goed opgebouwde connecties en vertrouwen.

Positief
• Het oppakken van stages en examinering in de grensregio’s.

Van de 21 organisaties geven er 7 aan dat COVID-19 een negatieve invloed heeft gehad in het bespreken van examineren 

in het buitenland. Zij noemden vooral het stopzetten van de besprekingen vanwege het staken van buitenland activiteiten als 

negatief. Hierdoor wordt verwacht dat het aanjagen van examinering in het buitenland en internationalisering bij heropstart 

meer inspanning zal kosten. 

6 zeggen dat hetgeen of juist een positieve invloed heeft gehad. Er wordt bijvoorbeeld genoemd dat er nu tijd is om naar 

eventuele uitbreiding van het internationale programma te kijken. 

In hoeverre bij herstart van (fysiek) onderwijs internationalisering prioriteit krijgt, is aangegeven op een schaal van 1 tot 10. 

0

2

4 6

8
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In hoeverre bij herstart van (fysiek) onderwijs, binnen internationalisering, examinering in het buitenland prioriteit krijgt, is 

aangegeven op een schaal van 1 tot 10. 

Er is ook gevraagd welke wensen of behoeften men nog heeft ten aanzien van examinering in het buitenland voor de toekomst. 

Hier werden de volgende antwoorden op gegeven.

• Meer duidelijkheid over de mogelijkheden van examinering in het buitenland, met een actueel document voor examen-

commissies.

• We waarderen de heldere handreiking en blijven graag op de hoogte van landelijke maatregelen, ontwikkelingen en 

mogelijkheden.

• Een onderdeel in de handleiding waarbij de examineringprocedure wordt verhelderd wanneer stages worden afgebroken. 

Dit is nu nog erg ingewikkeld en vergt veel tijd en energie.

• Het is jammer dat de examinering in het buitenland tot een nulpunt is gedaald. Echter is er een opening gekomen om 

online examinering mogelijk te maken. Dit was eerder ondenkbaar. Deze ontwikkeling kan examinering in het buitenland in 

de toekomst bevorderen.
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Zoals genoemd in de inleiding zou deze rapportage een 1-meting 
betreffen met betrekking tot examinering in het buitenland. Omdat dit 
jaar door COVID-19 alles anders is, hebben we een tussenstand in kaart 
gebracht. Zijn ook de internationale student en examinering in het buiten-
land geraakt door de pandemie? En hoe is ondanks alles de handreiking 
ontvangen? Het NCP ECVET heeft daarom besloten om toch een 
enquête uit te zetten onder de coördinatoren Internationalisering. 

De effecten van de pandemie zijn zichtbaar. Ondanks dat veel respondenten aangeven dat internationalisering momenteel 

stil staat, heeft erbij bijna de helft van de organisaties toch examinering in het buitenland plaatsgevonden (vermoedelijk vóór 

de uitbraak). De situatie heeft examinering in het buitenland op sommige punten bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. 

Echter zijn er ook positieve geluiden, de pandemie heeft niet het belang van internationalisering weggenomen. Daarnaast is 

er tijd vrijgekomen om binnen meer opleidingen na te denken over internationalisering. 

Uit de enquête komt naar voren dat de handreiking in het merendeel niet tot aanpassingen in beleid heeft geleid. Het is 

niet afleidbaar of dit betekent dat het beleid al overeenkwam met de handreiking of dat het gesprek niet wordt gevoerd. Het 

zou waardevol zijn om het gesprek aan te gaan met deze organisaties om hierachter te komen. Hebben veel organisaties dit 

al op orde of is er een aanscherping of verdere verdieping van de handreiking (met voorbeelden) nodig? In de handreiking 

wordt gesproken over de territoriale werking van de WEB en welke mogelijkheden er zijn voor examens in het buitenland. 

Desondanks voelen drie van de 21 organisaties nog niet de ruimte binnen de WEB voor examinering in het buitenland, die er 

eigenlijk wel is. Ook komt er naar voren dat het waarborgen van kwaliteit nog steeds een hobbel is in het proces. Hier kunnen 

wellicht meer concrete voorbeelden – meer toegespitst op kwaliteitsborging – behulpzaam zijn, om elkaar te inspireren en 

het vertrouwen te geven.

Zoals de wereld constant in beweging is zal de handreiking dat ook zijn. Het inzetten van deze metingen als monitor is dan 

ook waardevol om de handreiking zoveel mogelijk organisaties en uiteindelijk studenten te dienen. Het NCP ECVET zal de 

komende periode op zoek gaan naar meer concrete voorbeelden, om invulling te geven aan de genoemde onderdelen en het 

gesprek hierover in onderwijsinstellingen te faciliteren. En we hopen dat we eind 2021 een volgende meting kunnen doen, 

waarin examinering in het buitenland weer kon worden opgepakt en er weer een toename van de internationale student-

mobiliteit te zien is.
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