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De Europese Commissie verleent dit Charter aan: 

STICHTING HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN UTRECHT 

De instelling committeert zich aan: 
de in het Erasmus-programma beschreven principes van non 
discriminatie, transparantie en inclusie volledig te respecteren. 

• gelijke en rechtvaardige toegang en kansen voor huidige en 
toekomstige deelnemers van alle achtergronden te waarborgen, 
met bijzondere aandacht voor de inclusie van kansarme 
deelnemers. 

• alle studiepunten (gebaseerd op het Europees systeem voor 
het overdragen en verzamelen van studiepunten - ECTS) voor 
leerresultaten die tijdens een studie/stage in het buitenland zijn 
behaald (inclusief de leerresultaten die in het kader van blended 
mobiliteit zijn behaald), volledig en automatisch te erkennen. 

• bij studiepuntenmobiliteit de inkomende mobiele studenten geen 
kosten in rekening te brengen voor onderwijs. registratie, examens 
of toegang tot laboratoria en bibliotheken. 

• de kwaliteit van de mobiliteitsactiviteiten 
samenwerkingsprojecten te waarborgen tijdens de 
aanvraag- en uitvoeringsfase. 

• de prioriteiten van het Erasmus-programma uit te voeren door: 
• de nodige maatregelen te nemen om het digitaal beheer 

van mobiliteit te implementeren in overeenstemming met de 
technische normen van de Europese Studentenkaart. 

• milieuvriendelijke praktijken te stimuleren bij alle activiteiten 
in verband met het programma. 

• de deelname van kansarmen aan het programma aan te 
moedigen. 

• maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren en studenten en 
personeelsleden aan te moedigen tot actief burgerschap vóór, 
tijdens en na hun deelname aan een mobiliteitsactiviteit of 
samenwerkingsproject. 

en de 
volledige 

BIJ DEEL AME AA MOBILITEITSACTIVITEITEN 
Vóór de mobiliteit 
• te waarborgen 
mobiliteitsactiviteiten 

dat de 
eerlijk, 

selectieprocedures 
transparant, coherent 

voor 
en 

gedocumenteerd zijn. 
de onderwijscatalogus (course catalogue) ruim voor de 
mobiliteitsperioden op de website te publiceren en regelmatig bij 
te werken. zodat de transparantie voor alle partijen gewaarborgd 
is en inkomende mobiele studenten een goedgeïnformeerde keuze 
uit het onderwijsaanbod kunnen maken. 

• voor alle studieprogramma's informatie over het 
beoordelingssysteem en de ECTS cijferverdelingstabellen te 
publiceren en regelmatig bij te werken. Alsook, ervoor te zorgen 
dat de studenten duidelijke en transparante informatie krijgen over 
de erkennings- en cij ferconversieprocedures. 

• mobiliteit met het oog op studeren en onderwijzen alleen te 
organiseren in het kader van voorafgaande overeenkomsten tussen 
instellingen waarin de respectieve taken en verantwoordelijkheden 
van de partijen worden vastgesteld, evenals hun overeenkomst 
gedeelde kwaliteitscriteria te hanteren bij de selectie. de 
voorbereiding, de opvang, de ondersteuning en de integratie van 
mobiele deelnemers. 

Tijdens de mobiliteit 
• te zorgen voor een gelijke academische behandeling van. en een 

hoogwaardige dienstverlening voor. inkomende studenten. 
maatregelen te ondersteunen om de veiligheid van uitgaande en 
inkomende mobiele deelnemers te waarborgen. 
inkomende mobiele deelnemers in de bestaande 
studentengemeenschap en het dagelijks leven van de instelling 
te integreren, hen aan te moedigen als ambassadeurs van het 

• ervoor te zorgen dat uitgaande mobiele deelnemers goed 
voorbereid zijn op hun activiteiten in het buitenland-met inbegrip 
van blended mobiliteit - door activiteiten te organiseren waardoor 
ze de nodige taalkennis en interculturele vaardigheden kunnen 
verwerven. 

• ervoor te zorgen dat de mobi I iteit van studenten en personeelsleden 
gebaseerd is op een studieovereenkomst voor studenten of een 
mobiliteitsovereenkomst voor personeelsleden, die vooraf wordt 
gevalideerd door de zendende en ontvangende instellingen of 
ondernemingen en de mobiele deelnemers. 

• inkomende mobiele deelnemers actief bij te staan bij het vinden 
van accommodatie. 

• inkomende en uitgaande mobiliteitsdeelnemers zo nodig bij te 
staan bij het verkrijgen van een visum. 

• inkomende en uitgaande mobiliteitsdeelnemers zo nodig bij te 
staan bij het afsluiten van verzekeringen. 

• ervoor te zorgen dat studenten op de hoogte zijn van hun in het 
Erasmus-studenten charter vastgestelde rechten en plichten. 

• voor passende studiebegeleiding en ondersteuning voor mobiele 
deelnemers te zorgen (inclusief voor mobiele deelnemers die bij 
blended mobiliteit betrokken zijn). 

• voor passende taalkundige ondersteuning voor inkomende 
mobiele deelnemers te zorgen. 

Erasmus+ 



Erasmus-programma op te treden en hun ervaringen op het gebied 
van mobiliteit te delen. 

\'a de mobiliteit 

• inkomende mobiele studenten en hun zendende instellingen aan 
het eind van de mobiliteitsperiode een volledig en accuraat 
afschrift van de studieresultaten (transcript of records) te 
verstrekken. 

• ervoor te zorgen dat alle ECTS-studiepunten voor leerresultaten 
behaald tijdens een studie/stage in het buitenland (inclusief die in 
het kader van blended mobiliteit) volledig en automatisch worden 
erkend, zoals overeengekomen in de studieovereenkomst en 
bevestigd door het afschrift van de studieresultaten (transcript of 
records) of het stagecertificaat. De instelling zorgt ervoor dat deze 
studiepunten direct als studieresultaten in het studentendossier 
worden opgenomen, en dat deze studiepunten worden erkend 
zonder dat aanvullend werk van de student wordt vereist of een 
aanvullende beoordeling van de student plaatsvindt. De instelling 
zorgt er verder voor dat deze studiepunten onderdeel uitmaken 
van het afschrift van studieresultaten (transcript of records) en het 
diplomasupplement. 

• voltooide mobiliteitsactiviteiten in het kader van een studie en/of 
stage op te nemen in het eindoverzicht van de studieresultaten (als 
onderdeel van het diplomasupplement). 
mobiele deelnemers na hun terugkeer aan te moedigen en bij te 
staan om als ambassadeurs van het Erasmus-programma op te 
treden, de voordelen van mobiliteit te promoten en zich actief in 
te zenen voor de opbouw van alumnigemeenschappen. 

• ervoor te zorgen dat de onderwijs- en opleidingsactiviteiten van 
personeelsleden tijdens de mobiliteitsperiode op basis van een 
mobiliteitsovereenkomst en in overeenstemming met de strategie 
van de instelling worden erkend. 

BIJ DEELNAME AA EUROPESE E I TERNATIO ALE SAMENWERKINGSPROJECTEN 
• ervoor te zorgen dat samenwerkingsactiviteiten bijdragen tot de 
doelen van de strategie van de instelling. 

• de door de samenwerkingsprojecten geboden kansen te promoten 
en tijdens de hele aanvraag- en uitvoeringsfase relevante steun 
te verlenen aan personeelsleden en studenten die belangstelling 
hebben om aan deze activiteiten deel te nemen. 

• ervoor te zorgen dat de langetermijnstrategie van de instelling, en 
de relevantie ervan voor de doelstellingen en de prioriteiten van 
het Erasmus-programma. in de Erasmus Policy Statement worden 
beschreven. 

• ervoor te zorgen dat de principes van het Charter goed worden 
gecommuniceerd en door het personeel op alle niveaus van de 
instelling worden toegepast. 

• ervoor te zorgen dat samenwerkingsactiviteiten duurzame 
resultaten opleveren en dat het effect ervan alle partners ten goede 
komt. 

• peer-learning te stimuleren en de resultaten van de projecten zo 
te benutten dat het effect ervan op individuele personen, andere 
deelnemende instellingen en de ruimere academische wereld 
maximaal is. 

MET HET OOG OP IMPLEME TATIE E MO ITORING 
• gebruik te maken van de ECI--IE-richtlijnen en de 

ECHE-zelfevaluatie (self assessment) tool om de volledige 
toepassing van de principes van dit Charter te waarborgen. 

• de door het Erasmus-programma ondersteunde activiteiten en de 
resultaten ervan regelmatig te promoten. 

• dit Charter en de daarmee samenhangende Erasmus Policy 
Statement prominent zichtbaarheid te verlenen op de website van 
de instelling en via alle andere relevante kanalen. 

De ins/el/ing erken/ dat het Nationaal Agentschap Erasmus+ toezicht op de implementatie van het Charter zal houden en dat de schending van 
bovengenoemde principes en verbintenissen ertoe kan leiden dat de Europese Commissie het Charter intrekt. 

H~U 
Stempel 

University of the Arts Utrecht • P.O. Box 1520 
3500 BM Utrecht• Nieuwekode 1 
The Netherlands• T +31 30 20915 09 

aam en handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger 


