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TABEL AANDACHTSPUNTEN JOINT DEGREE-OPLEIDINGEN 
Deze tabel is opgesteld door het ministerie van OCW in overleg met een werkgroep van bestaande uit NVAO, VSNU, HBO-raad, PAEPON en DUO 
ten behoeve van de voorlichting aan instellingen bij het opzetten van joint degree-opleidingen. De tabel is verdeeld in thema�s die te maken hebben 
met wet- en regelgeving, accreditatie, bekostiging, samenwerkingsaspecten, onderwijsaspecten e.d. Daarnaast is elk thema uitgewerkt voor 
nationale en internationale joint degrees. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze tabel. 

 
 Thema Nationaal  Internationaal 
1. Verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden partners 
 

- De Colleges van Bestuur van de deelnemende 
instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de opleiding. Een aantal taken en 
bevoegdheden moeten ze ook gezamenlijk 
uitvoeren en ze zijn er elk volledig op 
aanspreekbaar. Het gaat hierbij om ondermeer: 
a. Toets Nieuwe Opleiding en accreditatie 
    (-verplichtingen); 
b. registratie in het CROHO; 
c. macrodoelmatigheidsverzoek / verzoek 
vestigingsplaats; 
d. (bindend) studieadvies; 
e. examencommissie; 
f. collegegeldverplichting. 
 
Daarnaast kan bij gezamenlijke overeenkomst 
ten aanzien van bepaalde zaken de eerste 
verantwoordelijkheid bij één instelling worden 
neergelegd, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
rechtsbescherming. 
 
Voor de kenbaarheid en voor het goed 
functioneren van de gezamenlijke opleidingen 
maken de deelnemende instellingen een 
gezamenlijke overeenkomst 
(samenwerkingsovereenkomst) waarin de 
onderlinge verantwoordelijkheden jegens 
belanghebbenden binnen de instelling zijn 
vastgelegd.  
Deze overeenkomsten altijd laten ondertekenen 
door de wettelijke vertegenwoordiger. 

- Bij de nadere vormgeving van het gezamenlijke 
programma tussen twee (of meer) Nederlandse 
instellingen kan gebruikgemaakt worden van het 
samenwerkingsinstituut (artikel 8.1 WHW). 
 

De Nederlandse instelling voert alle taken en 
bevoegdheden uit die horen bij het verzorgen van een 
opleiding volgens de Nederlandse regelgeving. Deze 
instelling is daarop geheel aanspreekbaar (zie ook o.a. 
art. 7.3c lid 1 WHW). 
 
Hieronder volgt een opsomming van aandachtspunten 
die een rol spelen bij de partnerkeuze en waarover 
overeenstemming moet worden bereikt voor het 
aangaan van samenwerking.  
 
a) Mogelijkheid/onmogelijkheid om onder eenzelfde 

opleidingsbenaming en met eenzelfde 
opleidingsduur te werken; 

b) financieringsstatus van de opleiding in het andere 
land; mogelijkheden betreffende inschrijvings-
/studiegelden; 

c) mogelijkheden betreffende gebruik van andere 
talen; 

d) onderwijs- en examenreglement van de instelling 
en mogelijkheden voor evt. afwijkingen hierop. 

e) let wel: rechten en plichten zoals tussen de 
instellingen overeengekomen moeten voor de 
student helder zijn. Het verdient de voorkeur dit in 
een consortium of via bilateral agreement te 
regelen. In het consortium agreement of bilateral 
agreement worden de rechten en plichten van de 
partners ten opzichte van elkaar en de student 
geregeld.  
Deze overeenkomsten altijd laten ondertekenen 
door de wettelijke vertegenwoordiger. 

 
 
Waar voorts op te letten bij partnerkeuze: 
 
f) opleidingsomvang en wijze van organisatie van 

buitenlandse diploma�s; 
g) (niveau van) het kwaliteitszorgsysteem van de 
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buitenlandse partner(s); 

h) goede financiële afspraken over de financiering 
van de joint degree-opleiding, met aandacht voor 
o.a. de verdeling van collegegelden en externe 
financiering; 

i) hoe past de samenwerking in de missie en 
strategische doelstellingen van de instelling(en); 

j) wat is het effect van samenwerking bij andere 
strategische partners? 

k) de samenwerking tussen de instellingen vindt 
plaats op basis van voldoende eensgezindheid 
over de uitwerking van het programma. Om hier 
uitdrukking aan te geven tekenen de instellingen 
hiertoe bijvoorbeeld een Letter of Endorsement. 

 
2. Curriculum  

 
- Een joint degree-opleiding zal over het 

algemeen een gehele, gezamenlijke opleiding 
zijn. Maar een joint degree kan ook op het 
niveau van een afstudeerrichting worden 
vormgegeven.  

- Waar sprake is van een joint degree kan ook de 
kern van het curriculum verzorgd worden door 
een andere instelling (zie ook 
macrodoelmatigheid).  

- Een gezamenlijke graad van een hbo- en een 
wo-programma is niet mogelijk. Dit is immers in 
strijd met het programmatische binaire 
onderscheid. NB Daarmee is niet uitgesloten dat 
een joint degree-opleiding wordt verzorgd door 
een universiteit en een hogeschool, maar ook in 
dat geval zal het moeten gaan om een hbo- óf 
een wo-opleiding. 

- Een joint degree-opleiding is een opleiding 
waarvoor niet alleen een gezamenlijke graad 
wordt verleend, maar die ook gezamenlijk wordt 
verzorgd. Uit het curriculum moet die 
gezamenlijkheid blijken. De deelnemende 
Nederlandse instelling moet een proportioneel / 
substantieel deel van de opleiding zelf 
verzorgen. Het moet aldus gaan om een 
complementair programma. 

- Idem 
 
 
 
 
- Nvt 
 
 
 
- Voor samenwerking met een buitenlandse 

instelling geldt dat deze de status van een hoger 
onderwijsinstelling moet hebben, aangezien de 
meeste landen geen binair stelsel kennen. Bij een 
accreditatieprocedure zullen gegevens aan de 
NVAO moeten worden overlegd, waaruit blijkt dat 
de buitenlandse instelling erkend of gerechtigd is 
om aan een joint degree deel te nemen (zie 
protocol). 

 
 
 
- idem 
 

3. Studielast - De jaarlijkse studielast van een opleiding 
bedraagt 60 ECTS, waarbij 60 studiepunten 
gelijk zijn aan 1680 uren studie. 

- Idem 
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- De reguliere voorschriften omtrent de duur van 

een opleiding gelden (een bacheloropleiding is 
180 (wo) of 240 studiepunten (hbo), een 
masteropleiding (60 of meer). 

- Net als geldt voor reguliere wo-
masteropleidingen kan een joint degree-wo-
master langer duren. In dat geval kan sprake zijn 
van een extra jaar studiefinanciering en 
bekostiging als deze opleiding op verzoek van 
de instelling door de minister is aangemerkt als 
een opleiding van 120 studiepunten. Als de 
minister de opleiding niet aanmerkt, kan de 
instelling desalniettemin de opleiding langer 
laten zijn dan 60 studiepunten, maar dan zal de 
instelling de student (met wettelijk collegegeld) 
financieel moeten ondersteunen gedurende de 
nominale duur van die verlenging. 

- De gezamenlijke opleiding heeft één duur en 
één omvang. Dit betekent onder meer dat ook 
een gezamenlijke afstudeerrichting de 
omvang/duur heeft van de opleiding waartoe het 
behoort. 

 

- Idem  
 
 
 
- Idem v.w.b. langere duur master-opleidingen. In 

aanvulling daarop geldt voor joint degree-
opleidingen met instelling(en) in het buitenland dat 
ook een wo-masteropleiding van 90 studiepunten 
kan worden aangemerkt door de minister, op 
verzoek van de instelling.  

 
 
 
 
 
 
 
- Idem 
 
 
 
 

4. Examencommissie - Voor elke opleiding of groep van opleidingen 
bestaat een examencommissie. De instellingen 
zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. 

- Als lid van de examencommissie of als 
examinator kunnen worden aangewezen:  

o leden van het personeel die met het 
verzorgen van onderwijs zijn belast 
(intern) � ten minste één lid van de 
examencommissie moet een 
dergelijk intern lid zijn -, en 

o andere deskundigen (externen) 
Hierdoor bestaat de facto de mogelijkheid van een 
gezamenlijke examencommissie.  
 

- Idem. Dit punt dient geregeld te worden in een 
consortium agreement of bilateral agreement.  

5. Logistieke zaken - De logistieke zaken worden in de 
samenwerkingsovereenkomst geregeld. 

 
 

- Idem. 
 
Bijkomende zaken: 
- Gedragscode Internationale Student; 
- Inschrijvingsbepaling met het oog op MVV-

procedure. 
- Praktische elementen die niet samenhangen met 
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de WHW, zoals: verkrijgen van visa, verkrijgen van 
verzekering, huisvesting e.d. 

- (zie ook: joint OECD/UNESCO guidelines for 
quality provision in cross-border higher education: 
http://www.unesco.org/education/guidelines_E.ind
d.pdf ) 

 
6. Toets Nieuwe Opleiding - Zie reguliere Toets Nieuwe Opleiding: het 

toetsingskader nieuwe opleidingen hoger 
onderwijs (14 februari 2003) en de handreiking 
aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland (1 
juli 2009) zijn integraal van toepassing. 
Daarnaast gelden de specifieke 
beoordelingsprotocollen van de NVAO voor 
joint-degree opleidingen. De gezamenlijke 
opleiding dient in haar geheel beoordeeld te 
worden. Dit wil zeggen dat in het paneladvies de 
totaliteit van de gezamenlijke opleiding expliciet 
wordt beoordeeld op alle facetten van het 
Beoordelingskader; 

- De deelnemende instellingen moeten 
gezamenlijk een verzoek indienen.  

 

- Idem. De NVAO beoordeelt ook de buitenlandse 
programmaonderdelen (zie protocollen). 
Omgekeerd geldt dit uiteraard ook, dat wil zeggen 
dat buitenlandse accreditatieorganisaties ook het 
in Nederland gegeven deel kunnen onderzoeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- De Nederlandse instelling dient het verzoek in. 
 

7. Macrodoelmatigheid - Per augustus 2009 is de beleidsregel 
doelmatigheid hoger onderwijs in werking 
getreden. Uitgangspunt is dat deze beleidsregel 
ook van toepassing is op een joint degree-
opleiding. Vanwege het specifieke karakter van 
een joint degree-opleiding is een beperkt aantal 
preciseringen nodig, met name voor het geval 
sprake is van een joint degree-opleiding die 
wordt verzorgd door Nederlandse instellingen 
Meer informatie o.m. over achterstandsgebieden 
en nevenvestiging staan in de bijlage 
�macrodoelmatigheid� bij de brief van OCW van 
9 juli 2010. 

- -Wanneer sprake is van één deelnemende 
Nederlandse instelling zal deze instelling een 
aanvraag moeten indienen om de 
macrodoelmatigheid te laten beoordelen.  
-Bij deelname van meer dan één Nederlandse 
instelling gebeurt dit gezamenlijk. Het 
gezamenlijk karakter van het programma zal bij 
de beoordeling worden betrokken. 

- De macrodoelmatigheidstoets gaat over het effect 
van nieuw/gewijzigd onderwijsaanbod binnen 
Nederland. Dit heeft als consequentie dat als een 
Nederlandse instelling een joint degree-opleiding 
wil verzorgen met één of meer buitenlandse 
instellingen, de opleiding in het kader van 
macrodoelmatigheid beoordeeld wordt als ware 
het een reguliere opleiding.  
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- Een joint degree tussen een bekostigde 

opleiding en een niet-bekostigde opleiding is niet 
mogelijk; een dergelijk voornemen kan geen 
positieve macrodoelmatigheidsbeoordeling 
krijgen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen joint degree-
bachelor opleidingen mogelijk tussen een 
bekostigde instelling en een niet bekostigde 
instelling (i.c. rechtspersoon voor hoger 
onderwijs). 

- Wanneer een partner zich terugtrekt of 
vervangen wordt, dient dit onverwijld aan de 
NVAO te worden doorgegeven met de nieuwe 
overeenkomst tussen de samenwerkende 
instellingen. Ingeval de joint degree-opleiding 
wordt gegeven door twee instellingen waarvan 
één zich terugtrekt, is duidelijk dat de 
accreditatie als joint degree-opleiding 
ingetrokken moet worden.  

- Voor de samenvoeging van reguliere 
opleidingen aan één instelling gelden ook voor 
de samenvoeging van reguliere opleidingen van 
verschillende instellingen tot één joint-degree 
opleiding die uitgaat van verschillende 
instellingen. Bij deze procedure beoordeelt de 
NVAO of er door de samenvoeging sprake is 
van een nieuwe opleiding.  

- Zie protocol NVAO 
 

8. CROHO - Na een positief besluit toets nieuwe opleiding, bij 
een nieuwe bekostigde opleiding voorafgegaan 
door een positief doelmatigheidsbesluit, wordt 
de opleiding opgenomen in het CROHO. 
Hiervoor geldt een vergelijkbare gang van zaken 
als voor reguliere opleidingen, ook wat betreft de 
registratie in het CROHO-onderdeel en wat 
betreft de geldigheidstermijn van accreditatie. 
Wel dient het bewijsstuk van de NVAO, waaruit 
blijkt dat de opleiding door de NVAO is 
beoordeeld als een joint degree-opleiding, aan 
de stukken te worden toegevoegd. 

- In het CROHO is de joint degree-opleiding door 
middel van een aparte, daartoe toegevoegde 
cel, te identificeren. Daarbij wordt tevens 
aangegeven welke andere instelling(en) 

Idem. 
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deelnemen aan de joint degree-opleiding.  

- Een joint degree afstudeerrichting zal in het 
CROHO geregistreerd worden binnen de 
gegevens van de (niet-joint degree) opleiding. 

 
9. Selectie - Geen specifieke bepalingen v.w.b. de toelating: 

reguliere bepalingen gelden. Toelating tot de 
joint degree-opleiding door de ene deelnemende 
instelling impliceert toelating tot de opleiding aan 
de andere deelnemende instelling. 

- Een wo-bachelor joint degree zal dus ook 
moeten voldoen aan de eis t.a.v. 
doorstroommaster. 

 

- Idem. 
- Relevant is hierbij de Lissabon-erkennings 

conventie. Dat wil zeggen: als de student 
toegelaten zou worden in eigen land, wordt hij ook 
toegelaten in ander land, tenzij een substantieel 
verschil in vooropleiding/competenties 
gemotiveerd wordt. 

- De selectie op het niveau van een 
afstudeerrichting komt nu ook voor, maar is niet 
goed geregeld. Eigenlijk valt dit alleen maar goed 
te regelen als de afstudeerrichting juridisch kan 
worden onderscheiden, met name via de 
toelatingseisen per onderwijsmodule (het gaat dan 
om toelating, niet om overstappen naar een 
andere afstudeerrichting binnen een opleiding) 

- Joint degree-masteropleidingen zullen (bijna) per 
definitie selectief zijn. Zij bouwen immers 
doorgaans niet één op één voort op een bachelor 

.  
10 Inschrijving 

 
- De student schrijft zich in bij één Nederlandse 

instelling. Indien meer dan één Nederlandse 
instelling deelneemt, zorgt de Nederlandse 
instelling waar de student zich heeft 
ingeschreven ervoor dat de student ook aan de 
andere deelnemende Nederlandse instellingen 
wordt ingeschreven. 

- Een student heeft bij de instelling waar hij zich 
niet heeft ingeschreven, maar die wel de 
gezamenlijke opleiding mede verzorgt, tevens 
recht op toegang tot het onderwijs, de examens 
en de voorzieningen. Dat is immers één van de 
kenmerken van de gezamenlijke opleiding.  

 

- Of en zo ja hoe er sprake zou zijn van inschrijving 
bij buitenlandse instelling is niet wettelijk bepaald. 
Het verdient aanbeveling hierover wel afspraken 
te maken. 

- Als de student in Nederland onderwijs 
volgt/tentamens/examens aflegt, moet hij/zij 
ingeschreven staan. 

11 Collegegeld 
 

- Reguliere collegegeldbepalingen gelden, zoals 
recht op wettelijk collegegeld: De student die 
voldoet aan de nationaliteitseis, 
woonplaatsvereiste en nog geen B- of M-graad 
heeft behaald aan een Nederlandse bekostigde 
instelling (voor resp. B- of M-opleiding) betaalt 

- Idem. NB hierbij geldt het volgende: 
-EU/EER-studenten betalen in principe het 
wettelijk collegegeld en zijn niet vrijgesteld 
daarvan. 
-Als de student niet voldoet aan de criteria voor 
het recht op het betalen van het wettelijk 
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het wettelijk collegegeld. Vrijstelling ervan is niet 
mogelijk. Voldoet de student niet aan (een van) 
deze vereisten, geldt het instellingscollegegeld. 
Dat is ten minste het bedrag ter hoogte van het 
wettelijk collegegeld. In de gezamenlijke 
overeenkomst kunnen afspraken worden 
gemaakt over vereffening van middelen. 

- De student die zich inschrijft bij een opleiding 
aan een Nederlandse instelling, wordt 
automatisch ingeschreven bij de joint degree-
opleiding bij de andere deelnemende 
instelling(en) in Nederland. De student betaalt 
het collegegeld aan de instelling waar hij of zij 
zich inschrijft. Hij of zij is daarmee vrijgesteld 
van betaling van wettelijk collegegeld voor de 
andere, aan de desbetreffende joint degree-
opleiding deelnemende instellingen in 
Nederland. 

collegegeld wordt, wanneer deze zich inschrijft, 
instellingscollegegeld geheven. In afwijking van de 
reguliere bepalingen kan, als de student is 
ingeschreven bij de buitenlandse instelling, de 
hoogte van het instellingscollegegeld lager zijn 
dan dat van het wettelijk collegegeld; dit bepaalt 
de instelling zelf.   

 

12 Studiefinanciering 
 

- Geen bijzonderheden. - Voor internationale joint degree-Master 
opleidingen is ook studiefinanciering voor een 
opleiding van 90 studiepunten mogelijk. Relevant 
is hierbij de meeneembare studiefinanciering. 

 
13 Bekostiging 

 
- De bekostiging en collegegeldverplichtingen 

bij een joint degree-opleiding zijn zoveel 
mogelijk gelijk aan die van een andere, �single 
degree� opleiding. Het Uitvoeringsbesluit 
WHW 2008 bevat voorschriften op grond 
waarvan wordt bepaald of een student 
meetelt voor de bekostiging. 
Verkrijging van bekostiging: 

- De student telt mee voor de bekostiging bij de 
instelling waar hij zich heeft ingeschreven. 

- De student die wettelijk collegegeld betaalt en 
op de teldatum was ingeschreven telt mee 
voor de bekostiging: wat betreft nominale 
studiejaren bij de instelling waar zijn of haar 
eerste inschrijving is. Wat betreft 
diplomabekostiging: deze wordt proportioneel 
verdeeld over de deelnemende Nederlandse 
instellingen. 

- Joint degree-opleidingen mogen niet gebruikt 
worden voor oneigenlijke verkrijging van 
middelen. Er vindt onderzoek plaats naar 

- Idem. 
Dit houdt in dat EU/EER-studenten in principe 
meetellen voor bekostiging gedurende de 
nominale studieduur. 
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mogelijk oneigenlijk misbruik; naar aanleiding 
daarvan vindt nadere besluitvorming plaats. 
Besteding: 

- De instellingen hebben de mogelijkheid om 
�nadere afspraken� te maken. Zo kunnen er 
bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over 
een vorm van verrekening � de instelling waar 
de student is ingeschreven, ontvangt de 
bekostiging voor de student. De nadere 
afspraken zijn vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst. 

14 Accreditatie 
 

- De joint degree-opleidingen worden 
geaccrediteerd dan wel getoetst op het niveau 
van de gezamenlijke opleiding. In het geval de 
gezamenlijke graad is vormgegeven door een 
gezamenlijk programma binnen twee (of meer) 
opleidingen geldt in feite de reguliere 
accreditatie of toets nieuwe opleiding procedure. 
Het gezamenlijke karakter wordt meegenomen 
bij de accreditatie of toets nieuwe opleiding van 
de afzonderlijke Nederlandse opleiding(en). 

- Als geen accreditatie wordt verkregen, verliezen 
beide (alle deelnemende) Nederlandse 
instellingen hun accreditatie.  

- Bij samenvoegen van bestaande single degree-
opleidingen tot een joint degree-opleiding 
ontstaat een nieuwe opleiding: zie daarom het 
document �Macrodoelmatigheid bij joint degree-
opleidingen�. 

- Zie protocol NVAO. 

- De Nederlandse instelling moet accreditatie 
aanvragen en is daarvoor geheel 
verantwoordelijk.  

- Bij de beoordeling kan (en zal) NVAO rekening 
houden met eventuele beoordelingen door andere 
accreditatieorganen. Daarbij zijn de principes 
zoals voor accreditatie overeengekomen door 
NVAO met de Europese partners in ECA verband 
van belang. (zie ook (www.ecaconsortium.net). 

- Als de buitenlandse accreditatie valt onder een 
met de NVAO gesloten wederzijdse 
erkenningsovereenkomst zal de NVAO de 
resultaten van de beoordeling in beginsel 
overnemen. Maar NVAO neemt formele 
beslissing.  

- Zie protocol NVAO. 

15 Graadverlening 
 

- De graadverlening geschiedt door de 
deelnemende instellingen gezamenlijk  

- De gezamenlijke graad wordt slechts toegekend 
aan studenten die de gezamenlijk verzorgde 
opleiding of programma (bijv. afstudeerrichting) 
aan de desbetreffende instellingen met goed 
gevolg hebben afgerond.  

 

- Idem. 
 

16 Getuigschrift - Het is een gezamenlijk getuigschrift. Alleen van 
die instellingen waar de student daadwerkelijk 
ingeschreven is, komt het logo op het 
getuigschrift 

- Op het getuigschrift zullen geen vrijstellingen 
worden vermeld voor de vakken die gevolgd zijn 

- Idem. 
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aan de verschillende deelnemende instellingen. 

- Aan elk getuigschrift voor een met goed gevolg 
afgeronde opleiding wordt een supplement 
toegevoegd dat voldoet aan het Europees 
overeengekomen standaard formaat. Zo ook 
aan het getuigschrift voor een joint degree. Het 
format, de Europese toelichting en een 
Nederlandse toelichting zijn beschikbaar op de 
website van de Nuffic over het Bologna proces 
www.nuffic.nl/bolognaproces. 

 
17 Rechtspositie student 

 
- Een student heeft bij de instelling waar hij zich 

niet heeft ingeschreven, maar die wel de 
gezamenlijke opleiding mede verzorgt, tevens 
recht op toegang tot het onderwijs, de examens 
en de voorzieningen (inclusief 
rechtsbescherming).  

- Voor de rechtsbescherming geldt dat de 
procedure bij de instelling waaraan de student is 
ingeschreven geldig is; mocht de student een 
geschil hebben met een andere instelling dan 
waar hij of zij staat ingeschreven, zal de 
desbetreffende instelling betrokken worden in de 
procedure. Wel kunnen de instellingen nadere, 
eventueel afwijkende, afspraken maken, die zijn 
vastgelegd in de overeenkomst, mits voor de 
student te allen tijde helder en eenduidig vast 
staat tot wie hij/zij zich kan/moet wenden. 

- Voor de student gelden de bepalingen, 
bijvoorbeeld over de rechtsbescherming, zoals die 
bij de desbetreffende Nederlandse instelling 
gelden � ook indien deze mogelijkerwijs niet 
geheel sporen met die van de buitenlandse 
instelling.  

- Idem. 
 
 
 

18 Niet-bekostigd onderwijs - Ook voor joint degree-opleidingen geldt dat er 
geen publieke middelen mogen wegvloeien naar 
het niet-bekostigde onderwijs. 

- Een joint degree-opleiding van een bekostigde 
instelling en een niet-bekostigde Nederlandse 
instelling is niet mogelijk. 

- Idem. 
 
 
 

19  Inwerkingtreding  - 1 juli 2010 - 1 juli 2010 
 
 


