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Tijdelijke verruiming bepalingen Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs
Goed nieuws! De Gedragscode is op twee specifieke punten tijdelijk verruimd met als doel duidelijkheid
te geven over de toepassing ervan in de praktijk. Aanleiding hiervan zijn de gevolgen van de
maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden en onduidelijkheden die naar aanleiding hiervan zijn
ontstaan.
De richtlijnen zijn vastgesteld op 15 april 2020 en geldig gedurende periode waarin de
bestrijdingsmaatregelen van kracht zijn. De richtlijnen zijn door de Landelijke Commissie Gedragscode
opgesteld in overleg met de IND, de ministeries OCW en J&V en de koepels VSNU, VH en NRTO.
Het gaat specifiek om artikel 4.2. de verplichting een Engelse taaltoets en de mogelijkheden nu
taalcentra tot nader orde gesloten zijn. Daarnaast heeft de IND aandacht gevraagd voor de vele vragen
die binnenkomen over de toepasbaarheid van verschoonbare redenen nu een student vertraging
oploopt als gevolg van de coronacrisis. Artikel 5.5. is daarom ook tijdelijk gewijzigd en maakt mogelijk
dat corona als verschoonbare reden geldt.
Je vindt alle informatie op: https://www.internationalstudy.nl/richtlijnen-met-betrekking-tot-artikel-4-2en-artikel-5-5-van-de-gedragscode-internationale-student-in-het-hoger-onderwijs/
Heb je vragen over deze richtlijnen? Stuur deze naar info@internationalstudy.nl of mobstacles@nuffic.nl

Annulering nationale examendata – diplomawaardering
Zoals in de vorige Mobstacles updates van 31 maart genoemd, leven er veel vragen over de toelating
van aspirant internationale studenten nu nationale examens worden geannuleerd of tot nader orde
worden uitgesteld en is er behoefte aan duidelijkheid hierover. We gaan binnen het ENIC/NARIC
netwerk inventariseren hoe het hiermee staat in de verschillende landen. Zodra we daar meer over
weten, zullen we dit delen.
In de huidige situatie geldt voor bepaalde landen (waaronder Nederland) dat er dit jaar geen afsluitende
middelbare-schoolexamens zullen plaatsvinden. Volgens de internationale erkenningsmethodologie
hoeft dat in principe niet tot problemen te leiden. Als een getuigschrift in eigen land formeel gelijk is
gesteld aan het reguliere diploma en toegang biedt tot het hoger onderwijs, kan Nuffic dat behandelen
als het reguliere diploma. Deze werkwijze is afgestemd met OCW. Vanuit Onderwijsvergelijking kunnen
wij per land advies geven over de gelijkstelling van dit soort diploma’s aan de reguliere diploma’s.

Speciale coronawebpagina SOFIE
SOFIE heeft een speciale pagina op haar website gemaakt met een bundeling van coronanieuws. De
focus van SOFIE ligt daarbij op de gevolgen voor grensoverschrijdend werken en de fiscale-, sociale
zekerheid- en arbeidsrechtelijk gevolgen. De webpagina is ook open voor niet-SOFIE leden en je kunt het
via deze link bezoeken: https://www.vraagsofie.nl/oversofie/coronanieuws.
SOFIE is een samenwerkingsverband tussen verschillende universiteiten. Via SOFIE bundelen
ondersteunende universiteitsmedewerkers van HR, Payroll en Legal hun specialistische kennis op het
gebied van grensoverschrijdend werken (belastingen, sociale zekerheid, arbeidsrecht en immigratie) en
streven naar verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en efficiëntie van werkprocessen.

Verruiming Kennismigrantenregeling en Onderzoekersrichtlijn
De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (J&V) Onderwijs
Cultuur en Wetenschap (OCW) en de IND werken momenteel aan een verandering in de
Kennismigrantenregeling en de Onderzoekersrichtlijn. Het gaat om een verruiming van de huidige
wetgeving, waardoor er meer mensen onder de Onderzoekersrichtlijn zullen vallen. De huidige
subcategorie voor wetenschappelijk onderzoeker en gastdocent worden samengevoegd en de
beschrijving wordt uitgebreid, waardoor ook hbo-docente onder deze categorie kunnen vallen. Samen
met de koepels is Nuffic is hierover in gesprek met de bovengenoemde overheidsinstanties. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Bregje Wijsenbeek bwijsenbeek@nuffic.nl

