
Samenvatting: Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs 

De Gedragscode Hoger Onderwijs is inwerking getreden met het doel de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren en te 

waarborgen. De Gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de hoger onderwijsinstellingen 

om de relatie met internationale studenten, zowel EU als non-EU, te reguleren en de mobiliteit te bevorderen. De 

koepelorganisaties in het hoger onderwijs - de NRTO, Vereniging Hogescholen en VSNU -  hebben het initiatief naar zich 

toegetrokken en de code gezamenlijk opgesteld. Een onafhankelijke Landelijke Commissie is ingesteld als toezichthouder.  

Landelijke Commissie 
De Commissie ziet toe op de naleving van de in de Gedragscode genoemde artikelen. Dit doet zij door het eigenstandig 
instellen van onderzoeken en het afhandelen van klachten ingediend door internationale studenten, instellingen of de IND. In 
zowel haar klachtuitspraken als de onderzoeksresultaten is de Commissie gericht op verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs aan internationale studenten. Dit bereikt zij allereerst door middel van het doen van passende aanbevelingen en het 
opleggen van maatregelen. Daarnaast heeft de Commissie een meer informele rol waarin zij probeert te bemiddelen tussen 
instellingen en studenten.  
 
Register 
De onderwijsinstelling committeert zich door ondertekening van de Gedragscode aan een aantal regelingen die ten gunste 
van de internationale student komen. De regelingen waarborgen de informatievoorziening, kwaliteit, onderwijsaanbod, 
begeleiding en tevens de werving, selectie en toelating van de internationale student. Om inzichtelijk te maken welke 
instellingen de Gedragscode hebben ondertekend, wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een openbaar register 
bijgehouden (raadpleegbaar via de website van de Gedragscode www.internationalstudy.nl). 

Informatievoorziening  

De onderwijsinstelling heeft zichzelf met ondertekening van de Gedragscode verplicht de internationale student van volledige 

en actuele informatie te voorzien over in ieder geval het onderwijsaanbod, de accreditatie van het aangeboden onderwijs, de 

onderwijstaal en het te behalen getuigschrift. Zodat de student goed geïnformeerd aan zijn of haar studie begint. 

Toelating en taalvereisten 

Toelatingsvereisten waarborgen dat de internationale student in staat is de opleiding te volgen en succesvol te volbrengen. 

Voor Engelstalig onderwijs geldt dat de student een IELTS test dient af te leggen met een minimale score van 6.0 IELTS voor 

toelating tot de Bachelor of Master. Voor het voorbereidend jaar met een duur van 6 tot 12 maanden geldt, evenals voor de 

premaster met een duur van 6 maanden of langer, een minimumeis van 5.0 IELTS. Voor een voorbereidend jaar of een 

premaster van 6 maanden of korter geldt een minimumeis van 5.5 IELTS. Het is onderwijsinstellingen toegestaan hogere 

scores te verlangen. De Gedragscode bevat een aantal testen die met de IELTS test gelijk worden gesteld.   

Kwaliteit 

Instellingen mogen alleen geaccrediteerd onderwijs, zoals omschreven in artikel 5.2 van de Gedragscode, aanbieden aan 

internationale studenten. Daarnaast moeten instellingen er zorg voor dragen dat de docenten de taal waarin het onderwijs 

wordt gegeven voldoende beheersen.  

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

De IND verlangt van de instelling dat zij de studievoortgang van de internationale student jaarlijks registreert. De student dient 

minimaal 50% van de studiepunten te behalen. Wanneer de student niet aan dit vereiste voldoet dient de instelling de IND 

binnen een maand te informeren.  

Verzoekschrift 

Wanneer een internationale student of een andere belanghebbende partij van mening is dat een hoger onderwijsinstelling 

zich in strijd heeft gedragen met een van de bepalingen van de Gedragscode dient eerst een klacht te worden ingediend bij de 

bevoegde autoriteit van de desbetreffende onderwijsinstelling. Als de uitkomst hiervan niet wenselijk is kan een verzoekschrift 

worden ingediend bij de Landelijke Commissie. Hiervoor is op de website een formulier beschikbaar gesteld. Het is belangrijk 

dat het verzoekschrift is gerelateerd aan de bepalingen van de Gedragscode.   

 

Contact 

Voor vragen en de volledige tekst van de Gedragscode wordt verwezen naar de website: www.internationalstudy.nl of kan 

worden gemaild naar: info@internationalstudy.nl.  


