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1 Inleiding  
 

1.1 Project stimulering joint degrees 
Sinds 1 juli 2010 is het voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen mogelijk om een 
gezamenlijke opleiding aan te bieden met een of meer andere Nederlandse of buitenlandse 
instellingen. Ter bevordering van de ontwikkeling van internationale joint programmes ontvingen 
de Nederlandse universiteiten van het ministerie van OCW een bijdrage in de lumpsum uit het 
Stimuleringsfonds Joint Degrees. De oorspronkelijke stimuleringsperiode liep tot eind 2013. Op 
verzoek van de VSNU heeft het ministerie deze periode met een jaar verlengd.  

Naast de middelen die de universiteiten ontvangen hebben, heeft de VSNU ook middelen 
ontvangen voor het opzetten van een landelijk netwerk. Dit netwerk heeft als taak de 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen instellingen onderling te organiseren en eventuele 
knelpunten in de nieuwe Nederlandse wet- en regelgeving rond joint programmes te signaleren. 
De universiteiten verantwoorden de inzet van de middelen op reguliere wijze via de jaarrekening 
en het jaarverslag. Daarnaast is de VSNU gevraagd een tussenrapportage, een slotconferentie en 
een eindevaluatie/eindrapportage te verzorgen.  

De eindrapportage 2014, die tevens het einde van het project betekent, ligt nu voor u. Deze 
rapportage sluit aan bij de bevindingen van de tussenrapportage 2012 en behandelt de praktijk 
van internationale joint programmes bij de Nederlandse universiteiten aan het slot van de 
stimuleringsperiode.   
 

1.2 Aanpak en opbouw  
Deze eindrapportage biedt een concrete en bondige weergave van de resultaten die in de 
periode eind 2009-eind 2014 door de universiteiten, het ministerie van OCW en de VSNU zijn 
bereikt op het gebied van internationale joint programmes. De eindrapportage borduurt 
daarmee voort op de uitgebreide tussenrapportage. Dankzij de brede insteek van de 
tussenrapportage, kan de eindrapportage specifiek ingaan op:  
- de acties die voortkomen uit de aanbevelingen uit de tussenrapportage 2012; 
- nieuwe kwantitatieve gegevens van joint programmes over de gehele stimuleringsperiode 

2009-2014; 
- de slotconferentie ‘Making internationalisation work: joint programmes and transnational 

education’.  
  

Deze rapportage karakteriseert het huidige aanbod van joint programmes en maakt de balans 
op. Wat is er in vier jaar tijd bereikt in het kader van internationale joint programmes? Welke 
knelpunten zijn of worden op dit moment opgelost? Welke vraagstukken spelen er nog binnen 
de universiteiten? Naast kwantitatieve data wordt ook ingegaan op enkele beleidskeuzes. De 
rapportage is gebaseerd op informatie van de Nederlandse universiteiten, de slotconferentie 
‘Making internationalisation work’ op 16 oktober 2014, de VSNU-werkgroep joint programmes 
en de quickscan uitgevoerd door CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies)1.   
 
De opbouw van de rapportage is als volgt. Het eerste hoofdstuk van deze rapportage start met 
een korte achtergrond van joint programmes en behandelt de aanbevelingen uit de 
tussenrapportage en de acties als gevolg van deze aanbevelingen. Vervolgens komen de 
gegevens over internationale joint programmes in de periode 2009-2014 aan bod. Hoofdstuk vier 
gaat specifiek in op de afronding van de stimuleringsperiode joint degrees en de slotconferentie. 
Het laatste hoofdstuk behandelt de conclusies van het project en verdere aanbevelingen.  

                                                           
1
 Kolster, R. & Vossensteyn H., (2013), Internationale Quick Scan naar wettelijke verankering van joint 

programmes. Op zoek naar bevorderende maatregelen. Enschede: CHEPS. 
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2 Achtergrond en aanbevelingen uit de tussenrapportage  
 

2.1 Inleiding  
Dit hoofdstuk start met een korte achtergrond en definiëring van joint programmes, het 
onderwerp van deze eindrapportage. Vervolgens komen de resultaten aan bod van de 
‘Internationale Quick Scan naar wettelijke verankering van joint programmes die, in opdracht 
van de VSNU, door het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) is uitgevoerd. Ook 
gaat dit hoofdstuk kort in op de, in mei 2014 gepresenteerde, gezamenlijke ‘Visie Internationaal’ 
van de Vereniging Hogescholen en de VSNU en komt de reactie van de minister op deze visie 
terug.  
 
Paragraaf 2.4 gaat in op de aanbevelingen van de tussenrapportage en de acties die naar 
aanleiding van deze aanbevelingen zijn ondernomen in de periode 2012-2014. Wat is de stand 
van zaken eind 2014? Welke resultaten zijn behaald ten opzichte van de aanbevelingen uit de 
tussenrapportage? 
 

2.2 Achtergrond 
Internationalisering is een belangrijk onderdeel binnen het hoger onderwijs wereldwijd. De 
Nederlandse wet maakt het sinds juli 2010 mogelijk voor Nederlandse instellingen om een 
opleiding aan te bieden in gezamenlijkheid met een andere instelling. De overkoepelende term 
hiervoor is een joint programme: 
 

Een joint programme is een gezamenlijk programma dat wordt verzorgd door 
verschillende instellingen. Studenten volgen op ten minste twee locaties onderwijs2. Zij 
ontvangen één gemeenschappelijk diploma namens alle instellingen of meerdere 
diploma’s van de instellingen afzonderlijk.  

 
Een joint programme kan een op zichzelf staande opleiding zijn of een afstudeerrichting/track 
binnen een reguliere opleiding. Deze joint programmes kunnen diverse vormen aannemen, 
waarbij de diplomavariant (double, multiple of joint degree), bepalend is voor de (grenzen van 
de) verantwoordelijkheid van de Nederlandse instelling en de wijze waarop de opleiding 
beoordeeld en geregistreerd wordt. Deze varianten komen op alle niveaus voor, zowel in de 
bachelor- als master- als doctoraatsfase. In deze eindrapportage wordt de volgende definitie 
gehanteerd: 
 

Een joint degree is een opleiding die door een Nederlandse instelling wordt verzorgd 
samen met een of meer Nederlandse of buitenlandse instelling(en) voor hoger onderwijs 
en die leidt tot één gezamenlijk diploma. Iedere participerende instelling verzorgt een 
substantieel deel van de opleiding. De samenwerkende instellingen zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor deze opleiding.  
 
Een double of multiple degree is een opleiding die door een Nederlandse instelling wordt 
verzorgd samen met een of meer Nederlandse of buitenlandse instelling(en) voor hoger 
onderwijs en die leidt tot twee of meer diploma’s. Iedere participerende instelling  
verzorgt een substantieel deel van de opleiding. De formele verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse instelling beperkt zich tot het onderdeel van de opleiding dat leidt tot afgifte 
van het eigen diploma.  

 

                                                           
2
 Het is voor Nederlandse instellingen soms ook mogelijk om samen op één locatie een joint degree 

opleiding aan te bieden (bijvoorbeeld het University College Amsterdam). 
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Waar joint programmes kunnen worden verzorgd door een Nederlandse instelling samen met 
een of meer Nederlandse of buitenlandse instelling(en), zal het in deze eindrapportage alleen 
gaan om joint programmes tussen Nederlandse instellingen en buitenlandse partnerinstellingen.  
 
Als we kijken naar de ontwikkeling van joint programmes, zien we dat het aanbod van dit soort 
programma’s in de laatste jaren sterk is toegenomen. Dit sluit aan bij de aandacht voor deze 
programma’s van instellingen wereldwijd. Op het derde regionale congres van INTERUV3 bleek 
de belangstelling van zogenaamde ‘derde’ landen (niet-EU-landen) uit de West-Balkan. De 
hogeronderwijsinstellingen uit deze landen zijn meer en meer geïnteresseerd in het verkrijgen 
van aansluiting. Dit bereiken zij onder andere door zich aan te sluiten bij bestaande consortia: 
niet als volwaardig partner met het vermogen om een diploma uit te reiken, maar als 
mobiliteitspartner. Zij bieden studenten van het joint programme de mogelijkheid om aan hun 
instelling een deel van hun studiepunten te behalen.  
 
Dat een samenwerking met buitenlandse partnerinstellingen niet altijd soepel verloopt, bleek al 
uit de tussenrapportage. Hierin kwamen al veel aandachtspunten naar voren waar instellingen in 
hun onderlinge afspraken met partners rekening mee dienen te houden. Het gaat dan vooral om 
de wet- en regelgeving binnen nationale overheden en instellingen voor hoger onderwijs zelf. 
Om een beter beeld te krijgen van de wettelijke verankering van joint programmes bij diverse 
partnerlanden, en mogelijke problemen die zich daarbij voordoen, heeft de VSNU een quickscan 
laten uitvoeren.  
 

2.3 Een quickscan naar wettelijke verankering van joint programmes in 
het buitenland4 

CHEPS onderzocht in opdracht van de VSNU de wettelijke verankering van joint programmes in 
een zevental landen: Denemarken, Duitsland, IJsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en 
Zwitserland. Het rapport weerspiegelt de ervaringen van international officers aan de 
Nederlandse Universiteiten: er zijn veel verschillen in de aanpak van joint programmes in de 
verschillende (partner) landen. Hieronder volgen enkele voorbeelden uit het rapport.  

Wetgeving en autonomie 

Specifieke landelijke wetgeving voor joint programmes bestaat (nog) lang niet in alle landen. Zo 
kiezen onderwijsinstellingen in Zwitserland zelf welke vormen van joint programmes zij toestaan. 
In het Verenigd Koninkrijk hebben sommige hogeronderwijsinstellingen eigen ‘charters’ die de 
uitgave van joint degrees wel of niet mogelijk maken. Het rapport benadrukt dat het 
instellingsbeleid en de bereidwilligheid van instellingen een belangrijkere rol spelen in het 
opstarten van joint programmes dan landelijke wetgeving. Wat daarbij opvalt is dat zowel 
overheden als instellingen vaak niet volledig op de hoogte zijn van de toepasselijke regelgeving.  

Kennis van de wet- en regelgeving in partnerlanden en partnerinstellingen is noodzakelijk, 
evenals flexibiliteit in de wetgeving om aansluiting te kunnen vinden bij de wetgeving van 
partners. Het rapport raadt aan om Nederlandse instellingen daarom zo veel mogelijk ruimte in 
de wet te geven om zelf joint programmes te kunnen ontwikkelen met partners.  

  

                                                           
3
 INTERUV Derde Regionale Conferentie, 21 – 22 Mei 2014, Den Haag. Conferentie gericht op joint 

programmes tussen Europese instellingen en instellingen uit landen in de West-Balkan.  
4
 Kolster, R. & Vossensteyn H., (2013), Internationale Quick Scan naar wettelijke verankering van joint 

programmes. Op zoek naar bevorderende maatregelen. Enschede: CHEPS.   
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Inschrijving en collegegeld 

De wijze van inschrijving van joint-programmestudenten verschilt per land. Zo stelt het rapport 
dat deze studenten in Duitsland worden ingeschreven als gast-/uitwisselingsstudenten voor 
maximaal twee semesters. In Spanje wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere 
studenten en studenten van een joint programme.  

Zowel in Denemarken als in Zweden is het wettelijk gezien niet toegestaan dat instellingen 
collegegeld vragen aan studenten van buiten de EU/EER (Europese Unie en Europese 
Economische Ruimte). In veel Duitse Länder is het vragen van collegegeld überhaupt niet 
toegestaan, al komt het wel voor dat studenten van buiten de EU/EER collegegeld moeten 
betalen. In Spanje wordt het wettelijke collegegeld jaarlijks bepaald. Deze som is gelijk voor 
reguliere en joint programmes. Deze jaarlijkse bepaling kan in tegenstrijd zijn met bestaande 
afspraken tussen partnerinstellingen en is ook van invloed op het beschikbare budget. In 
Zwitserland bestaat ook geen onderscheid tussen regulier collegegeld en dat van de joint 
programmes. In Zwitserland mogen instellingen echter zelf de hoogte van het collegegeld 
bepalen, waardoor het collegegeld per instelling kan verschillen. Buitenlandse studenten moeten 
soms een hoger bedrag betalen, wat kan variëren van € 1.000 tot € 6.500.  

Omvang van het programma 

Net als in Nederland wordt voor een joint master programme in het buitenland soms een en 
soms twee jaar gerekend. Dit kan de organisatie van een joint programme bemoeilijken. Met 
Duitsland is de discussie hierover nog gaande omdat de deelstaten hier (nog) geen gelijke positie 
over innemen. In Spanje is de normale duur van een masterprogramma één jaar, terwijl dit in 
Denemarken twee jaar is. Evenals bij sommige Nederlandse universiteiten vereisen enkele 
Spaanse instellingen dat studenten een bepaald aantal european credits (ects) verkrijgen bij de 
eigen instelling. Respectievelijk gaat het hier om 30 en 20 ects bij programma’s van 120 en 60 
ects die moeten worden behaald voordat een programma wordt erkend als joint programme aan 
de Spaanse instelling. Wanneer er sprake is van een double degree komt het in Zwitserland voor 
dat studenten meer ects moeten behalen om daadwerkelijk twee diploma’s te mogen 
ontvangen.  

Accreditatie 

Instellingen hebben vaak geen kennis van de exacte accreditatieregels die gelden voor joint 
programmes. Belangrijk punt hierbij is dat de verschillende nationale accrediteringsregels vaak 
niet compatibel zijn. Zijn buitenlandse accreditatieagenturen aangesloten bij EQAR5 of ECA6, dan 
bestaat de mogelijkheid om accreditatiebesluiten onderling over te nemen. Duitsland werkt als 
land mee aan de ontwikkeling van wederzijdse erkenning van accreditatiebesluiten. In Spanje 
dienen alle joint programmes te worden geaccrediteerd. In Zwitserland daarentegen vindt 
accreditatie plaats op instellingsniveau. Hier zijn dan ook geen specifieke kwaliteitsstandaarden 
voor de accreditatie van joint programmes vastgesteld.  

Opzetten van joint programmes 

In verschillende landen wordt de ontwikkeling van joint programmes actief gestimuleerd. 
Denemarken heeft de ambitie dat in 2020 het huidige aantal joint programmes met 20 procent is 
toegenomen. Door versoepeling van de wet- en regelgeving is het hier gemakkelijker om joint 
programmes op te starten. De DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) beheert in 
Duitsland een stimuleringsfonds. Geselecteerde instellingen ontvangen hieruit financiering voor 

                                                           
5
 European Quality Assurance Registry for higher education. 

6
 European Consortium for Accreditation in higher education. 
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het ontwikkelen van duale of joint programmes met instellingen in de VS en Canada. In sommige 
landen bestaan er internationaliseringsstrategieën waarin joint programmes een rol spelen. Dit is 
het geval in Duitsland, maar ook Spanje en Frankrijk hebben een bilateraal programma 
ontwikkeld dat de ontwikkeling van joint programmes tussen beide landen stimuleert.  

Ten slotte 

Een belangrijke bevinding uit de quick scan is dat een groot percentage van de buitenlandse 
instellingen, 75 tot 100 procent, deelneemt aan joint programmes (met zowel nationale als 
internationale partnerinstellingen). Dit is goed nieuws. Echter, slechts een kwart van deze 
instellingen geeft binnen een samenwerking daadwerkelijk een joint degree af. Dit toont de 
duidelijke tendens richting double degree programmes, zoals ook het geval is in Nederland.  

 
2.4 Gezamenlijke Visie Internationaal en visiebrief minister 

In mei 2014 presenteerden de VSNU en de Vereniging Hogescholen hun ambities in de 
‘Gezamenlijke Visie Internationaal’. Internationalisering wordt in deze visie neergezet, niet als 
afzonderlijke activiteit of doel op zich maar, als volledig verweven met onderwijs en onderzoek. 
Internationalisering draagt zodoende bij aan de versterking van de kwaliteit van het Nederlandse 
onderwijs en onderzoek.  

Aan de ambities, beschreven in de Visie Internationaal, dragen joint programmes zeker bij als 
onderdeel van de internationaliseringsstrategie van Nederlandse instellingen. Zo dragen joint 
programmes bij aan de betere zichtbaarheid en positionering van het Nederlandse hoger 
onderwijs in het buitenland. Deze programma’s zijn daarnaast bij uitstek aanjagers van het 
vormen en verder verdiepen van strategische partnerschappen, een andere ambitie 
geformuleerd in de visie. Joint programmes kenmerken zich door de intensieve samenwerking 
met buitenlandse partnerinstellingen en in- en uitgaande mobiliteit van zowel studenten als staf. 
Binnen joint programmes ontwikkelen studenten dan ook belangrijke internationale 
vaardigheden. Niet alleen zijn deze studenten van grote meerwaarde voor de internationale 
arbeidsmarkt, ook de Nederlandse arbeidsmarkt heeft baat bij breed ontwikkelde talenten met 
internationale vaardigheden. De Visie benadrukt ook dat instellingen de ambitie hebben om 
meer gemeenschappelijke programma’s aan te bieden. Zij werken bijna allemaal in verschillende 
internationale netwerken met andere onderwijsinstellingen, waarbinnen ook de mogelijkheid 
voor gezamenlijke opleidingen wordt verkend.  

In de Visie is er ook weer op gewezen dat de toenemende internationale samenwerking vraagt 
om een verdere versoepeling van de regelgeving. De huidige wetgeving blijkt complex en 
beperkend. Verdergaande deregulering zal nodig zijn om de internationale ambities waar te 
kunnen maken. Er zal meer flexibiliteit moeten komen om in de toekomst meer gezamenlijke 
opleidingen aan te kunnen bieden: vereenvoudigde omzetting van studiepunten, simpele 
accreditatie, eenvoudige bekostigingsafspraken inclusief regeling voor collegegeld. In 
internationaal perspectief knelt ook het keurslijf van de wetgeving dat voorschrijft dat 
masteropleidingen een omvang van 60 ects moeten hebben (met uitzondering voor natuur- en 
techniekstudies), waar in andere landen de standaard van 120 gebruikelijk is. Dat is bijvoorbeeld 
een probleem bij de vormgeving van Erasmus masteropleidingen (voorheen Erasmus Mundus).  

De ontwikkeling van internationale vaardigheden van studenten staat ook hoog op de agenda 
van de minister van Onderwijs. In haar visiebrief7 benadrukt de minister de cruciale rol die 
internationalisering in haar ogen heeft, voor het verwerven van kennis, vaardigheden en 
beroepscompetentie. Zij onderschrijft in haar brief de visie uit de Visie Internationaal dat 

                                                           
7
 Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo, 15 juli 2014.  
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versterking van internationale netwerken en samenwerking wenselijk is. Joint programmes zijn 
een vergaande vorm van internationale samenwerking en mobiliteit en complementair aan 
andere vormen van mobiliteit. De minister bevestigt dat zij joint en double degrees verder 
mogelijk wil maken door obstakels in wet- en regelgeving weg te nemen. Zoals uit de volgende 
paragraaf zal blijken, heeft het ministerie hierin al stappen ondernomen.  

 
2.5 Stand van zaken aanbevelingen tussenrapportage  

In de tussenrapportage is een vijftal aanbevelingen aan het ministerie van OCW opgenomen. 
Hieronder worden deze een voor een besproken, inclusief de geboekte resultaten en acties in de 
periode 2012-2014. Kort worden ook de aanbevelingen aan de instellingen genoemd.  
 

Aanbevelingen aan het ministerie van OCW 
 
Aanbeveling 1: Toepassing vrijstelling collegegeld bij tweede inschrijving op joint programmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aandacht die de VSNU op dit punt heeft gevestigd, en die is herhaald in de Visie 
Internationaal, heeft erin geresulteerd dat het ministerie van OCW op dit moment gesprekken 
voert met de Vereniging van Hogescholen, de VSNU en experts uit enkele instellingen uit het 
hoger onderwijs. Zij bespreken het concept van een nieuw wetsvoorstel joint programmes. Het 
voorliggende conceptwetsontwerp zou een doorbraak kunnen betekenen. Het biedt de 
instellingen autonomie om een lager of geen collegegeld te vragen aan nationale of 
internationale studenten die deelnemen aan een joint programme. Voor non-EU/EER-studenten 
kon dit al eerder voor een joint degree. 
 
Dit conceptwetsvoorstel zou het mogelijk maken om te werken met gesloten beurzen. Hierdoor 
sluit de Nederlandse wet- en regelgeving op dit punt beter aan bij de internationale praktijk van 
joint programmes. Dit maakt het gemakkelijker om afspraken te maken met partners en het 
biedt de Nederlandse instellingen tevens een betere onderhandelingspositie in de gesprekken 
met potentiële partners. Uitgangspunt zou worden dat precieze afspraken worden vastgelegd 
met de instelling(en) waarmee een joint programme wordt aangeboden. Nederlandse 
instellingen worden hierdoor mogelijk een aantrekkelijkere partner om mee samen te werken en 
daarnaast aantrekkelijker voor studenten. Studenten die deelnemen aan joint programmes 
werden als regel geconfronteerd met dubbele lasten door een dubbelinschrijving. Met het 
nieuwe wetsvoorstel kunnen studenten ingeschreven blijven staan bij de Nederlandse 
instelling(en) waar zij zich inschrijven gedurende het gehele joint programme. Het biedt de 
instelling de mogelijkheid om dubbele lasten voor de student te voorkomen. En studenten 

Aan het ministerie van OCW wordt gevraagd universiteiten de mogelijkheid te bieden om 
studenten van joint programmes vrijstelling van collegegeld te verlenen op basis van een 
inschrijving bij de partnerinstelling. Hiermee wordt dubbele collegegeldbelasting voor 
studenten voorkomen. Een ander gevolg is dat de student zijn of haar formele toegang tot 
de onderwijsvoorzieningen op de Nederlandse instelling behoudt en niet langer te maken 
heeft met verschillende vormen van in- en uitschrijving gedurende de opleiding. Dit heeft 
positieve gevolgen voor de last die de statuswijzigingen de onderwijsadministratie 
bezorgen. Deze werkwijze maakt daarnaast het werken met ‘gesloten beurzen’ mogelijk. 
Deze gebruikelijke vorm binnen internationale samenwerking tussen instellingen gaat uit 
van een eerste inschrijving en betaling bij een van de partnerinstellingen of de eigen 
Nederlandse instelling, waarna de student kosteloos onderwijs mag volgen bij de 
partnerinstellingen.   
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blijven hierdoor toegang houden tot voorzieningen aan de Nederlandse instelling(en) zoals hun 
e-mailaccount en de bibliotheek.  
 
Ten slotte heeft het conceptwetsontwerp betrekking op alle vormen van joint programmes. In 
het concept houdt men zelfs rekening met de mogelijkheid van een joint associate degree. 
Doordat het ministerie van OCW in dit concept de wet- en regelgeving over gezamenlijke 
programma’s van toepassing verklaart op joint programmes, ongeacht de gekozen 
diplomavariant, wordt tegemoetgekomen aan de vijfde aanbeveling uit de tussenrapportage. De 
definitie die de Nederlandse wet hanteert zal dan worden verruimd (zie Aanbeveling 5).  
 
Aanbeveling 2: Gemakkelijker van single naar joint  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de evaluatie van de wet Versterking Besturing8 is aangekondigd dat een 
macrodoelmatigheidstoets niet langer nodig is wanneer een eenjarige master in het kader van 
een joint degree met buitenlandse partners verlengd wordt naar een tweejarige master. In juli 
2014 heeft het ministerie van OCW de nieuwe versie van de Beleidsregel doelmatigheid hoger 
onderwijs 2014 tot stand gebracht9. De Toelichting bij de Beleidsregel geeft aan: “Wanneer een 
joint degree wordt gevormd door de samenvoeging van twee of meer bestaande opleidingen en 
de joint degree is naar het oordeel van de NVAO niet als nieuwe opleiding te bestempelen dan is 
een macrodoelmatigheidstoets niet nodig. Dat is ook het geval wanneer een bestaande wo- of 
hbo-masteropleiding wordt omgevormd naar een joint degree-opleiding met één of meer 
buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs en de masteropleiding een grotere studielast 
krijgt. “ 
Deze optie geldt echter vooralsnog alleen voor joint degree programmes van 120 ects. Het 
merendeel van de programma’s bestaat echter uit double degree programmes. Het blijft een 
belangrijk aandachtspunt dat ook voor deze programma’s de mogelijkheid om programma’s te 
verlengen (naar 120 ects) gemakkelijker zou moeten worden.  
 
Aanbeveling 3: Joint accreditation  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Evaluatie wet Versterking besturing, 5 december 2013. 

9
 Staatscourant 2014 nr. 19374, 11 juli 2014. 

Instellingen die hun gezamenlijke opleiding laten accrediteren in beide landen, zien zich 
geconfronteerd met verschillende accreditatie-eisen. Het belang van een joint 
accreditatieprocedure waarbij nationale organen samenwerken in één procedure wordt 
onderschreven. Het ministerie van OCW wordt gevraagd deze ontwikkeling krachtig te 
ondersteunen.  

Voor Nederlandse eenjarige Masteropleidingen leidt de aanpassing van een bestaande 
opleiding naar een joint programme veelal tot een verlenging van de bestaande 
studieduur. Een dergelijke aanpassing of verlenging van het curriculum kan niet 
gerealiseerd worden binnen een bestaande accreditatie. Als gevolg hiervan dient een toets 
macrodoelmatigheid en een toets nieuwe opleiding in combinatie met protocol Joint 
Degree plaats te vinden. De overgang van een single naar een joint programme kan 
worden vereenvoudigd door een flexibelere omgang met veranderingen binnen het 
curriculum of aanpassing van de studieduur van een opleiding wanneer het een 
internationaal joint programme betreft.  
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De NVAO heeft zich sterk ingezet voor gedeelde erkenning van zowel diploma’s als 
accreditatiebesluiten. De Multilateral Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation 
Results regarding Joint Programmes (MULTRA) is nu ondertekend door 13 organisaties in 
Colombia, Costa Rica, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Spanje, 
Nederland en Vlaanderen. Inmiddels zijn de eerste NVAO-besluiten op grond van MULTRA 
genomen, wat betekent dat de NVAO accreditatiebesluiten van aangesloten 
accreditatieorganisaties overneemt en vice versa. Inmiddels heeft de NVAO twee Europese joint 
degree programmes geaccrediteerd, van consortia waartoe de Radboud Universiteit Nijmegen 
en de Rijksuniversiteit Groningen behoren, op basis van accreditaties door Duitse organisaties 
AQAS en ZEvA. Er lopen inmiddels ook vier pilotprojecten in het kader van MULTRA. Zo volgen op 
basis van het excellente accreditatiebesluit van de NVAO van de Erasmus Mundus Master Course 
in Law and Economics (EMLE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, besluiten van de 
accreditatieorganisaties in de partnerlanden. Een enkelvoudige accreditatieprocedure zal in de 
toekomst vaker voorkomen. De overname van accreditatiebesluiten door buitenlandse 
accreditatieorganisaties betekent echter niet dat de NVAO besluiten van anderen klakkeloos 
overneemt. De NVAO kan altijd besluiten om zelf ook de kwaliteit van een joint programme te 
controleren als zij dit wenselijk of nodig acht.  
 
Een andere recente Europese ontwikkeling is de mogelijke toekomstige wederzijdse erkenning 
van de accreditatie van joint programmes tussen de NVAO en de Duitse Akkreditierungsrat. Deze 
erkenning zou gelden voor alle organisaties in Duitsland. Voor joint degrees biedt dit vast een 
oplossing. Naar het zich nu laat aanzien zijn nog niet alle Duitse deelstaten ervan overtuigd dat 
dit ook voor andere joint programmes moet gelden, als gevolg van de ongelijke studieduur. Ook 
wordt hard gewerkt aan de wederzijdse erkenning van accreditatiebesluiten in Europa i.e. de 
European Higher Education Area (EHEA). Een “European approach for joint accreditation10” zou 
kunnen betekenen dat er een Europees accreditatiekader komt voor joint programmes. Een 
accreditatie door een organisatie aangesloten bij het European Quality Assurance Register for 
Higher Education (EQAR) geldt dan als accreditatie in alle andere landen.  
 
Hoewel het proces om te komen tot enkelvoudige accreditatieprocedures lastig is, zou het van 
grote meerwaarde zijn als in de toekomst één coördinerende (Europese) accreditatieorganisatie 
verantwoordelijk is voor de procedure. Andere organisaties kunnen hierbij worden betrokken of 
zullen het besluit direct overnemen. In het Bolognaproces is er vooral aandacht geweest voor de 
erkenning van graden, maar niet voor de erkenning van de bouwstenen van het programma en 
de kwaliteitsborging en accreditatie. Dit dient er wel te komen in Europa. De universiteiten 
geven aan dat de onderlinge erkenning van accreditatiebesluiten in partnerschappen nog steeds 
erg lastig is. Dit is een belangrijke reden voor veel instellingen om geen joint degrees na te 
streven, maar zich te richten op double en/of multiple degrees. Een Europees accreditatiekader 
biedt hiervoor een oplossing. De erkenning van graden blijkt op het gebied van onder andere 
Doctorate programmes niet altijd even gemakkelijk. De Nederlandse wet erkent alleen de titel 
doctor, dr., waar in het buitenland soms PhD wordt gebruikt. Nederlandse universiteiten kunnen 
geen joint Doctorate degree uitreiken met de titel PhD. Hierdoor wordt in bepaalde 
samenwerkingen afgezien van een joint Doctorate degree en uitgeweken naar een double 
Doctorate degree of het programma kan geen doorgang vinden. Het eerdergenoemde 
conceptwetsontwerp belooft hier ook uitkomst te bieden door de instelling de mogelijkheid te 
bieden de buitenlandse PhD-graad als doctorsgraad te erkennen.  
 
  

                                                           
10

 Deze zal waarschijnlijk worden geagendeerd voor de Bologna Ministersconferentie (European Area of 
Higher Education) in Yerevan, 14-15 mei 2015. Het voorstel is opgenomen in het draft Communiqué voor 
deze conferentie.  
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Aanbeveling 4: Bekostiging bij instroom tweede semester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het voorjaar van 2013 heeft de VSNU een brief gestuurd aan de minister van OCW om de 
woonplaatsvereiste voor de bekostiging te laten vervallen11. In augustus 2013 is dit ook 
gerealiseerd d.m.v. een wijziging van de UWHW1213. De woonplaatsvereiste voor de 
collegegeldbepaling is daarmee met ingang van het studiejaar 2014/2015 komen te vervallen en 
de woonplaatsvereiste voor de bekostiging met ingang van 1 oktober 2013 voor de rijksbijdrage 
2015. Hiermee is een belangrijke belemmering voor joint programmes weggenomen. 
Met betrekking tot de peildatum zijn er in overleg geen wijzigingen doorgevoerd vanwege 
administratieve lasten bij instellingen en OCW die dat met zich mee zou brengen.  
 
Aanbeveling 5: Verruiming definitie joint programmes  
 
 
 
 
 
Zoals staat vermeld bij de acties onder de eerste aanbeveling, heeft het ministerie in het 
liggende conceptwetsvoorstel joint programmes de definitie verruimd.  
 
Een belangrijke ontwikkeling is de internationale trend naar transnationaal onderwijs.14 Deze 
trend wordt verder gestimuleerd door de toenemende mogelijkheden en aanbod van digitaal 
onderwijs. Bij universiteiten bestaat er grote behoefte om ook online of blended onderdelen in 
internationale joint programmes op te nemen. Hiervoor wordt door de wet nog geen ruimte  
geboden, het onderwijs moet nu in Nederland worden aangeboden. Het betreffende 
wetsartikel15 dat hiervoor verruiming moet betekenen is nog niet in werking getreden.  
 
Aanbevelingen aan de instellingen 
 
De tussenrapportage bevatte ook een drietal aanbevelingen aan de Nederlandse universiteiten 
met betrekking tot: 
1) Kwaliteitszorg van double degree opleidingen; 
2) Heldere informatievoorzieningen aan studenten; 
3) Registratie joint programmes. 

 
  

                                                           
11

 Brief VSNU 13/031 U, Vervallen woonplaatsvereiste collegegeldbepaling, 27 februari 2013. 
12

 Brief OCW 486043, Vervallen woonplaatsvereiste en wijziging peilperiode, 11 maart 2013. 
13

 Wijziging UWHW, 27 augustus 2013, stb 2013-334  
14

 Gezamenlijke Visie Internationaal, VSNU en Vereniging Hogescholen, Den Haag mei 2014. 
15

 Artikel 1.19 WHW. 

Met het oog op uitgaande uitwisselingsstudenten hebben de VSNU en de Vereniging 
Hogescholen een aanpassing voorgesteld op het huidige woonplaatsbeginsel. Het voorstel 
voorziet in een terugkijkmogelijkheid naar een voorafgaand jaar en een uitbreiding van 
peildatum naar peilperiode. Doordat de peilperiode zich beperkt tot het eerste semester, 
voldoen programma’s waarbij studenten het tweede semester instromen niet aan de 
bekostigingsvoorwaarden. Voor instellingsbekostiging bij joint programmes dient ook de 
studenteninstroom in het tweede semester meegerekend te kunnen worden. 

De praktijk laat zien dat instellingen de voorkeur geven aan een double degree boven een 
joint degree. Instellingen hebben de beleidsvrijheid om een keuze te maken in de 
diplomavariant van het joint programme. De ontwikkeling van joint programmes kan 
gestimuleerd worden door wet- en regelgeving over gezamenlijke programma’s van 
toepassing te verklaren op joint programmes, ongeacht de gekozen diplomavariant.  
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Gezien het grote aanbod van double degree opleidingen is de aandacht voor kwaliteitszorg van 
de opleiding onder instellingen groot. Niet alleen is er aandacht voor het deel van de opleiding 
dat de instelling zelf verzorgt, er is tevens aandacht voor de onderwijskwaliteit bij de 
partneruniversiteit. Bewezen onderwijskwaliteit is voor zover bekend altijd een van de criteria bij 
de selectie van internationale partners in joint programmes. De partners waarmee Nederlandse 
universiteiten samenwerken zijn dan ook vaak bestaande partners op het gebied van onderzoek 
en onderwijs. De Nederlandse instelling is vaak al bekend met het onderwijsprogramma van de 
partner, met enkele docenten en onderzoekers bij de partner en met de kwaliteit van onderwijs 
en onderzoek.  
 
Zowel de tweede als de derde aanbeveling aan de instellingen zal ook voor de toekomst blijven 
gelden. De communicatie naar de studenten over het aanbod van internationale joint 
programmes moet concreet, helder en transparant zijn. Termen als joint of double degree 
moeten goed worden toegelicht. Ook moet er duidelijkheid zijn over het toepasselijke 
collegegeld. Dat wordt eens temeer van belang als de wet hier straks mogelijk meer ruimte aan 
instellingsbesturen laat, en er dus ruimte is voor meer differentiatie. De gevolgen van de 
afspraken met de samenwerkingspartners moeten ook voor studenten helder zijn. 
Daarnaast blijft het wenselijk dat instellingen het aanbod van joint programmes per instelling en 
de bijbehorende studentaantallen opnemen in standaardrapportages rond internationalisering 
en internationale mobiliteit. Bij het opstellen van de eindrapportage bleek het al voor 
verschillende universiteiten niet eenvoudig om een compleet overzicht van de bestaande joint 
programmes te bieden. Een uitgebreider beeld van deze aanbevelingen staat in de 
tussenrapportage.  
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3 Joint programmes in Nederland 
 

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk toont het huidige aanbod van internationale joint programmes van de 
Nederlandse universiteiten. Diverse kenmerken van joint programmes komen aan bod. Ook staat 
in dit hoofdstuk informatie over de standpunten van de universiteiten ten aanzien van de 
ontwikkeling van joint dan wel double/multiple degrees. Is er een tendens waar te nemen? 
 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op informatie afkomstig van alle Nederlandse universiteiten16.  
 

3.2 Aanbod van joint programmes aan Nederlandse instellingen 
De ambities van Nederlandse universiteiten hebben geleid tot een huidig aanbod van 155 joint 
master- en bachelorprogramma’s in december 2014, volgens opgave van de universiteiten. Op 
dit moment van telling waren nog eens 17 masterprogramma’s in ontwikkeling. Zie Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 

Joint Programmes Nederlandse universiteiten  
Eind 2014 – eindrapportage  

Ba Ma PhD Totaal 

Aanbod  8 147 65 220 

In ontwikkeling 0 17 4 21 

Totaal 8 164 69 241 

 
Tabel 3.1 toont eveneens een groot aanbod van 65 joint Doctorate programmes. Gezien hun 
aard zullen deze geen grote aantallen joint Doctorates / PhD’s opleveren. Opvallend is dat ook 
zonder joint programmes sommige universiteiten veel individuele joint PhD’s aanbieden.17 Tabel 
3.2 toont de gegevens ten tijde van de Tussenrapportage eind 2012.  
 
Tabel 3.2  

Joint Programmes Nederlandse universiteiten  
Eind 2012 - tussenrapportage 

Ba Ma PhD Totaal 

Aanbod  1 110 36 147 

In ontwikkeling 3 18 39 60 

Totaal 4 128 75 207 

 
Afgezet tegen de informatie uit de Tussenrapportage18 is er eind 2014 een groter aanbod aan 
joint programmes. Er zijn meer joint bachelor en master programmes en meer joint doctorate 
programmes. Eind 2014 zijn er wel minder programma’s in ontwikkeling aan de universiteiten: 
21 programma’s eind 2014 versus 60 programma’s eind 2012. Alle universiteiten zijn betrokken 
in internationale joint programmes en bij de Open Universiteit is er momenteel een joint 
doctorate programme in ontwikkeling. Sommige universiteiten stimuleren joint programmes nog 
actief, waar andere zich richten op het voortbestaan van het huidige aanbod.  
In Figuur 3.1 is het totale aanbod van joint programmes verder uitgesplitst naar 
opleidingsniveau. Hierbinnen is een onderscheid gemaakt tussen de Erasmus Mundus (EM) 
Master en PhD programma’s in Nederland.  
 

                                                           
16

 De tellingen gaan uit van de opgaven van de universiteiten. Hierdoor is (in zeer beperkte gevallen) 
dubbeltelling mogelijk. 
17

 Zo heeft de UvA 59 individuele joint doctorates. 
18

 Data voor eind 2012. 
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Figuur 3.1. Het aanbod en het aantal joint programmes in ontwikkeling aan de Nederlandse 
universiteiten (Bron: Universiteiten, december 2014) 
 

Zoals Figuur 3.1 laat zien bieden Nederlandse universiteiten vooral joint Master programmes 
aan. Het aantal PhD-programma’s is in verhouding groot. Dit komt door het grote aantal 
individuele joint PhD-programmes aan de Universiteit van Amsterdam. Het aanbod van 
Nederlandse universiteiten binnen Erasmus Mundus (EM) programma’s is wat kleiner dan in 
2012. Eind 2014 zijn er 34 EM Master programma’s en 12 EM Doctorate programma’s. Eind 2012 
waren dit nog 37 EM Master programma’s en 18 EM Doctorate programma’s. Figuur 3.2 en 3.3 
tonen de uitsplitsing van het aantal joint programmes per instelling.  
 

 
Figuur 3.2 Het aanbod joint bachelor en master programmes per instelling(Bron: Universiteiten, 
december 2014) 
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Het verschil in aantallen EM-programma’s is verklaarbaar omdat de EM-toekenningen, en 
daarmee ook de formele status, slechts voor een beperkt aantal jaren gelden waarin het 
programma formeel kan worden opgezet. 
Alleen de Open Universiteit biedt op dit moment geen joint programmes aan. De 
Rijksuniversiteit Groningen, Maastricht University, Universiteit Twente en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam bieden de meeste joint bachelor en master programmes aan. Dit zijn ook 
de enige universiteiten (samen met de Universiteit van Amsterdam) die een joint bachelor 
programme aanbieden. In Groningen kunnen bachelors vier joint bachelor programmes volgen.  
Sinds 2012 is het aanbod van joint Bachelor en Master programmes per universiteit gegroeid of 
gelijk gebleven. Geen van de universiteiten biedt in vergelijking met 2012 minder programma’s 
aan. Het beeld van de joint Doctorate programmes geeft dit echter niet weer. Figuur 3.3 toont 
dit aanbod.  
 

 
Figuur 3.3 Het aanbod joint Doctorate programmes per instelling (Bron: Universiteiten, december 
2014) 
 
Figuur 3.3 laat zien dat drie universiteiten geen joint Doctorate programmes aanbieden. Bij de 
Open Universiteit is momenteel een programma in ontwikkeling nu de formele mogelijkheid om 
een joint Doctorate aan te gaan hier is verruimd. Koplopers onder de universiteiten zijn  
Maastricht University en de Universiteit Twente met respectievelijk 25 en 10 programma’s in 
totaal. Het aantal EM joint Doctorate programmes is bij geen enkele universiteit groter dan 
twee. Dit aanbod was ten tijde van de Tussenrapportage zoals gezegd groter. Ook hadden eind 
2012 alle universiteiten (op de Open Universiteit na) allemaal ten minste een joint Doctorate 
programme lopen.  
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3.3 Studentenaantallen 
Het aantal studenten per joint bachelor- of masterprogramma loopt sterk uiteen. Dit verschilt 
ook erg per universiteit. Waar de ene universiteit alleen programma’s heeft met relatief veel 
deelnemers (40 of meer), zijn bij een andere universiteit de groepen per programma niet groter 
dan 5 deelnemers. Over het algemeen is er binnen de universiteit ook veel diversiteit. Er zijn 
programma’s met 1, 5, 15 of 30 deelnemers. Er bestaan ook enkele uitschieters, programma’s 
waaraan 73 en 93 studenten deelnemen. Voor joint Doctorate programmes geldt dat er per 
programma een klein aantal deelnemers is: 1 tot 5 deelnemers. Dit is te verklaren uit de 
individuele aard van deze programma’s.  

Het totale aantal studenten is in de reguliere systemen vaak niet goed terug te vinden. Dit komt 
onder andere doordat joint programmes als een track bestaan naast het gelijke reguliere 
programma. De gemiddelde instroom is dan ook niet goed weer te geven. Ten tijde van de 
tussenrapportage is de inschatting gemaakt dat ruim 1.200 studenten deelnemen aan een joint 
programme bij een van de Nederlandse universiteiten. Daar het aanbod iets is gegroeid ten 
opzichte van 2012, is de verwachting dat dit aantal ook iets is gestegen.  

 

3.4 Omvang van het programma 
Figuur 3.4 geeft de omvang weer van de huidige Nederlandse universitaire joint Master 
programmes.  
 

 
Figuur 3.4 Studieduur joint MA programmes (Bron: Universiteiten, december 2014) 
 
Uit Figuur 3.4 blijkt dat de overgrote meerderheid van de internationale joint Master 
programmes een studieomvang kent van 120 ects. Dit zijn, ondanks de reguliere eenjarige 
Master in Nederland, voornamelijk tweejarige joint Master programmes. Dit brengt wel 
problemen mee in het opzetten van joint Master programmes. Ook komt het voor dat 
Nederlandse programma’s van 90 ects moeilijk te matchen zijn met de tweejarige, 120 ects, 
programma’s van partnerinstellingen. Een paar universiteiten bieden masterprogramma’s aan 
met een studiepuntenaantal tussen de 90 en 120 ects. Dit kan voorkomen, aangezien hierover in 
de overeenkomst met de partner afspraken worden vastgelegd. De aangeboden joint bachelor 
programmes beslaan allemaal 180 ects. 
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De duur van joint Doctorate programmes is niet in deze figuur opgenomen. Tijdens de 
conferentie ‘Making internationalisation work’ werd tijdens de sessie over joint Doctorates 
ingegaan op de studieduur van de programma’s. De problematiek van het Nederlandse vierjarige 
PhD-programma komt vaak niet overeen met die van de driejarige programma’s bij buitenlandse 
partners. Uit de reactie van de aanwezigen bleek dat programma’s in Nederland ook steeds 
vaker driejarig zijn. Dit om beter aan te sluiten bij de internationale praktijk. Ook schept dit meer 
mogelijkheden tot het oprichten van een joint of double Doctorate programme. 
 

3.5 Joint of double 
In Figuur 3.5 en Figuur 3.6 staan de varianten binnen het huidige aanbod van joint programmes 
op bachelor- en masterniveau weergegeven.  
 

 
Figuur 3.5 Het percentage joint Bachelor en Master programmes uitgesplitst naar 
diplomavariant(Bron: Universiteiten, december 2014) 
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Figuur 3.6 Het percentage joint Doctorate programmes uitgesplitst naar diplomavariant (Bron: 
Universiteiten, december 2014) 
 
Uit Figuur 3.5 blijkt een sterke ontwikkeling onder de Nederlandse universiteiten voor het 
ontwikkelen van double degrees in plaats van joint degrees. Dit blijkt ook uit de gesprekken met 
contactpersonen van de universiteiten en werd nog meer duidelijk op de conferentie ‘Making 
internationalisation work’. De voorkeur wordt gegeven aan double degrees omdat de joint 
degree als te complex wordt ervaren onder de huidige wetgeving. Binnen joint doctorate 
programmes is het aandeel van joint degrees echter veel groter, zoals Figuur 3.6 toont. Bij bijna 
de helft van de samenwerkingen wordt daadwerkelijk een joint Doctorate degree afgegeven. Eén 
universiteit geeft aan geen joint Doctorates te hebben, maar wel de mogelijkheid tot een duale 
promotie (promoveren op twee universiteiten), mits geheel wordt voldaan aan het 
promotiereglement.  
 
Waar ten tijde van de tussenrapportage de ambities van de universiteiten zich bij voorkeur 
richtten op de ontwikkeling van joint degrees, is deze ambitie in 2014 door veel universiteiten 
bijgesteld. Eén universiteit geeft expliciet aan zich niet langer te richten op joint degree 
programmes. De redenen hiervoor zijn 1) de hinderende wet- en regelgeving en 2) de 
toegevoegde waarde van een joint degree over een double degree wordt niet langer gezien. In 
afwachting van de oplossingen voor de verschillende knelpunten in wet- en regelgeving bij de 
joint degree programmes, geven sommige universiteiten aan zich nu te richten op de 
ontwikkeling van nieuwe double degrees. Universiteiten geven ook aan zich te richten op 
verschillende varianten van structural mobility. Succesvolle samenwerkingen met vormen van 
structural mobility kunnen vervolgens uitgroeien tot double degree samenwerkingen of zelfs een 
joint degree programme. Een enkele universiteit geeft aan dat een ruimer aanbod aan 
internationale programma’s (al dan niet ‘joint’ of ‘double’) studenten de kans geeft zich te 
ontwikkelen tot ‘global citizens’, wat hun loopbaan na afronding van de studie ten goede zal 
komen. Andersom gebeurt het ook dat bij universiteiten joint programmes downgraden naar 
een uitwisselingssamenwerking en een gedeeltelijk gedeeld curriculum wanneer er erg weinig 
deelnemers zijn. 
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Universiteiten noemen daarnaast het belang van de sustainability van bestaande double of 
multiple degree programmes. Als knelpunten worden opgelost, bijvoorbeeld door de verwachte 
wetswijziging (zie vorige hoofdstuk), zien enkele universiteiten zeker mogelijkheden om (meer) 
joint degree programmes op te starten. Maar een aantal universiteiten geeft aan zich niet langer 
te richten op de ontwikkeling van joint degrees, omdat zij in de ontwikkeling van deze variant 
tegen te veel hindernissen oplopen. Genoemde knelpunten zijn (nog steeds):  
- inschrijving en collegegeld; 
- het joint getuigschrift, behorend bij de graad; 
- accreditatie van een joint degree. 
 
De huidige Nederlandse wet- en regelgeving kent nog veel beperkingen. Ook de afwijkende wet- 
en regelgeving in partnerlanden en -instellingen zorgt vaak voor onoverkomelijke problemen 
waardoor een joint degree geen optie meer is. Afwijkende accreditatieprocedures leveren 
problemen op bij het opstarten van een joint degree. Waar in Nederland wordt gewerkt met 
programma’s van 60 ects of soms zelf 90 ects, werken sommige partners alleen met 120 ects-
programma’s. Ook wanneer partners heel andere eisen stellen aan het gedeelde getuigschrift 
vormt dit een hindernis voor een joint degree samenwerking. Zoals eerder uitvoerig besproken 
vormt de huidige collegegeldverplichting in Nederland geen gunstig uitgangspunt voor 
onderhandelingen met partners waar deze verplichting niet bestaat.  
 
In de praktijk blijkt het ontwikkelen van een double degree vaak al lastig genoeg. Ook hier gaat 
veel tijd zitten in het kiezen van de juiste partner(s), het onderlinge overleg over het programma, 
de onderlinge kwaliteitsborging en het opstellen van de overeenkomst. De complexiteit van een 
joint degree blijft hiermee echter achterwege. Double degrees zijn daarom een populair 
alternatief, dat vaak prima voldoet aan de doelstellingen van de universiteiten i.e. het faciliteren 
van gedeelde onderwijsprogramma’s met internationaal gerenommeerde partners op het 
betreffende (onderzoeks)gebied. Als kanttekening moet worden opgemerkt dat in dat geval één 
onderwijsinspanning leidt tot een dubbele graadverlening. Sommige universiteiten participeren 
hierop door bestuurlijk af te spreken dat een double degree ook vraagt om een extra 
onderwijsinspanning van de student.  
 
De wens vanuit de universiteiten is dat wet- en regelgeving joint programmes en met name joint 
degree programmes stimuleert. De huidige situatie schrikt joint degrees duidelijk af, terwijl deze 
vorm wel de meest vergaande samenwerking betekent (en daarmee ook mogelijk de voor de 
langere termijn meest duurzame). Het liefst ziet men in de toekomst een Europees kader voor 
wet- en regelgeving en een Europees accreditatiestelsel met betrekking tot joint programmes.  
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3.6 Internationale partners 
De selectie van partners is in de tussenrapportage uitvoerig besproken. Figuur 3.7 toont het 
herkomstgebied van internationale partners waarmee Nederlandse universiteiten binnen joint 
programmes samenwerken.   
 

 
Figuur 3.7 Herkomstgebied internationale partners (Bron: Universiteiten, december 2014) 
 
Het beeld in Figuur 3.7 verschilt niet ten opzichte van eind 2012, de verhoudingen zijn gelijk 
gebleven. Wel zijn de aantallen groter door het grotere aantal bestaande samenwerkingen. De 
voornaamste groep zijn de partners uit de EU. Slechts in een tiental programma’s wordt 
samengewerkt met zowel partners uit de EU als daarbuiten. Deze partnerschappen bestaan uit 
een-op-eensamenwerkingen en deelname aan grote consortia van soms wel 8 
partneruniversiteiten. In enkele gevallen is de Nederlandse universiteit penvoerder van het 
consortium, waarbij de Nederlandse universiteit zorgdraagt voor de inschrijving van alle 
studenten en het collegegeld int en verdeelt over de partners.  
 
Nederlandse studenten en ook stafleden zijn fysiek mobiel over de gehele wereld. Door de 
opkomst van verschillende vormen van onlineonderwijs, zullen samenwerkingen met non-EU-
partners vaker voorkomen. In bestaande programma’s wordt al gebruikgemaakt van 
onlineonderwijs. Zo ontwikkelen Nederlandse universiteiten een cursus of 
programmaonderdeel, dat vervolgens door studenten in Singapore wordt gevolgd binnen het 
bestaande joint programme. Blended learning krijgt een steeds groter aandeel binnen het 
onderwijs en dit is iets waar ook binnen de Nederlandse wet- en regelgeving rekening mee moet 
worden gehouden. De Nederlandse wet gaat op dit moment bij joint programmes uit van de 
fysieke aanwezigheid van studenten bij een Nederlandse of buitenlandse instelling. Dit is echter 
lang niet meer de enige manier om onderwijs te verzorgen. Zo zijn steeds meer universiteiten 
bezig met het aanbieden van onlineonderwijs in verschillende vormen.  
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3.7 Kwaliteitszorg 
De kwaliteit van de programma’s is voor de Nederlandse universiteiten van groot belang. 
Kwaliteitsborging vindt daarom op diverse manieren en momenten plaats: 

- Partners zijn universiteiten of hogescholen waarmee de Nederlandse instelling goed bekend 
is en waarmee vaak al een succesvolle onderzoekssamenwerking, een 
uitwisselingssamenwerking of bijvoorbeeld een succesvol double of joint PhD programme 
loopt. De partners kennen elkaars krachten en focusgebieden en weten waar de onderlinge 
programma’s elkaar aanvullen.  

- De partners sluiten een overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd waar het programma en de 
onderlinge samenwerking aan dienen te voldoen. De kwaliteit van het programma, de 
docenten en de ondersteuning aan de deelnemers komen hierin aan bod. De partners 
erkennen en hebben vertrouwen in de kwaliteit van elkaars (onderwijs)programma.  

- De NVAO beoordeelt de kwaliteit van het programma dat wordt aangeboden. Alle onderwijs 
dat leidt tot de Nederlandse graad (joint/double/multiple degree) wordt beoordeeld, zowel 
het deel dat in Nederland als het deel dat in het buitenland wordt aangeboden. De 
examencommissie beoordeelt de kwaliteit van de inhoud van het programma van de 
Nederlandse instelling.  

Externe kwaliteitszorg 

De NVAO accrediteert en beoordeelt als zodanig de kwaliteit van het Nederlandse hoger 
onderwijs. Geaccrediteerde opleidingen geven de universiteit recht op bekostiging en recht op 
het afgeven van een erkend diploma. In de beoordeling van de kwaliteit is er geen wezenlijk 
verschil tussen joint, double of multiple degrees. Steeds wordt het geheel van het joint 
programme beoordeeld, d.w.z. alle onderwijs dat leidt tot de Nederlandse graad, of dat 
onderwijs nu in Nederland of in het buitenland wordt aangeboden. Uiteraard is het onderwijs 
dat leidt tot een buitenlandse graad de verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
buitenlandse accreditatieorganisatie. Hierdoor kan er bij de beoordeling overlap optreden, 
omdat zowel de buitenlandse accreditatieorganisatie als de NVAO het onderwijs beoordeelt. Om 
deze overlap te voorkomen streeft de NVAO naar wederzijdse erkenning van 
accreditatiebesluiten waardoor één beoordeling door één accreditatieorganisatie voldoende is. 

Bij joint degrees wordt naast het reguliere NVAO-beoordelingskader gebruikgemaakt van een 
speciaal protocol waarin aanvullende regels zijn opgenomen voor de beoordeling van joint 
degrees19. Deze regels hebben betrekking op de gezamenlijkheid die tot uiting moet komen in 
een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners, waarin afstemming op het gebied van de 
beoogde eindkwalificaties, de inhoudelijke samenhang van doelstellingen en het curriculum, de 
toetsing, en de interne kwaliteitszorg tot uiting komt. In het protocol wordt benadrukt dat de 
Nederlandse instelling een substantieel deel van de joint degree opleiding moet verzorgen. Ook 
is in Nederland een joint degree tussen een wo- en een hbo-opleiding niet toegestaan en 
moeten er minimaal twee locaties zijn bij een joint degree met een of meer buitenlandse 
instellingen. Verder is het niet toegestaan om instellingen of opleidingen die in eigen land niet 
gerechtigd zijn een joint degree te verlenen deel te laten uitmaken van het consortium dat de 
joint degree aanbiedt. In het protocol zijn regels opgenomen voor de omzetting van een single 
degree naar een joint degree en wordt aangegeven wat te doen bij toekomstige veranderingen 
in de samenstelling van het consortium. Deze regels zijn in 2010 na overleg met OCW tot stand 
gekomen en zullen opnieuw worden bezien in het licht van de door de minister aangekondigde 
vereenvoudiging van accreditatie van joint degrees. 

                                                           
19

 Zie voor meer informatie het Protocol Joint Degree accreditatie van de NVAO.  
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Het is bij alle joint programmes (dus zowel joint degrees als double/multiple degrees) mogelijk 
om gebruik te maken van buitenlandse accreditatierapporten waarmee de kwaliteit kan worden 
aangetoond van onderwijs dat in het buitenland wordt aangeboden. De NVAO streeft naar 
wederzijdse erkenning van accreditaties van joint programmes en maakt daarom deel uit van de 
wederzijdse erkenningsovereenkomst MULTRA20. De bij MULTRA aangesloten 
accreditatieorganisaties zijn overeengekomen dat op basis van één beoordeling door een van de 
MULTRA-partners de andere partners een accreditatiebesluit kunnen nemen zonder zelf tot 
beoordeling over te gaan. Concreet betekent dit dat de NVAO bij een joint programme dat al 
door een MULTRA-partner is geaccrediteerd, een accreditatiebesluit kan nemen zonder enige 
aanvullende beoordeling. Het maakt daarbij geen verschil of het een joint, double of multiple 
degree betreft. 

Interne kwaliteitszorg/overeenkomst met partnerinstelling 

De instelling/opleiding is zelf verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg. De 
examencommissie beoordeelt de inhoudelijke kwaliteit van het programma onder andere door 
het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens. De examencommissie verleent ook 
vrijstellingen voor, in het geval van een double degree, bij de partnerinstelling behaalde vakken. 
Diplomasupplementen kunnen ook een rol spelen in de borging van kwaliteit. Deze 
supplementen worden toegevoegd aan het diploma en bevatten informatie over welke vakken, 
en in het geval van een PhD welke onderzoeken, de deelnemer aan welke universiteit heeft 
behaald en wat dit betekent voor zijn kennis en vaardigheden.  

De onderlinge afspraken met partnerinstellingen over interne kwaliteitszorg, het gebruik van 
diplomasupplementen en de externe kwaliteitszorg kunnen allemaal worden vastgelegd in de 
onderlinge overeenkomst.   

                                                           
20

 Multilateral Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation Results regarding Joint Programmes 
(MULTRA). 
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4 Afsluiting project joint programmes in Nederland 
 

4.1 Inleiding 
De VSNU is tijdens het stimuleringstraject verantwoordelijk geweest voor het opzetten van een 
landelijk netwerk, het organiseren van twee conferenties met als thema joint programmes en 
het opleveren van een tussen- en eindrapportage.  
 

4.2 Terugblik en opbrengsten 
Op 8 november 2010 vond de startconferentie ‘Joint degrees, mogelijkheden en uitdagingen 
plaats’. Met ruim 140 betrokken bestuurders, beleidsmedewerkers en international officers is 
toen vooral gesproken over accreditatie van joint degrees, kwaliteitszorg, administratie en 
management van joint programmes en good practices. Om de ontwikkeling van joint degrees te 
bevorderen ondersteunde de VSNU de Nederlandse universiteiten met de oprichting van een 
landelijke werkgroep joint BA/MA degrees en een werkgroep joint Doctorate degrees. In mei 
2013 leverde de VSNU de toegezegde ‘Tussenrapportage Project Stimulering Joint Degrees 2012’ 
op. De rapportage geeft een uitgebreide brede weergave van alle kenmerken van joint degrees 
en gaat in op de eerste periode van het stimuleringsproject 2010-2012. Deze tussenrapportage 
leverde diverse sterke aanbevelingen op richting OCW en de Nederlandse universiteiten ter 
bevordering van de ontwikkeling naar joint degrees.  
 
Na deze eerste intensieve periode was er in 2013 meer ademruimte voor de universiteiten. In 
deze periode beraadden veel universiteiten zich op hun strategie ten aanzien van joint 
programmes. De knelpunten in de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals ook is verwoord in de 
aanbevelingen van de tussenrapportage, bleken lastig oplosbaar. Na de eerste periode onder het 
stimuleringstraject was er sprake van stagnatie. De universiteiten waren voorzichtiger in hun 
voornemen om nieuwe joint programmes te ontwikkelen zolang de bestaande knelpunten niet 
waren opgelost. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten ‘joint programmes’ in 2014 werd dit 
nogmaals duidelijk. Er waren geen grote veranderingen ten opzichte van de tussenrapportage in 
2012. Hoewel er programma’s in ontwikkeling waren, waren er ook programma’s gestopt en was 
het aantal aangeboden joint programmes niet wezenlijk hoger dan in 2012. De universiteiten 
moesten wachten op acties vanuit het ministerie van OCW om de obstakels, genoemd in de 
tussenrapportage, uit de weg te ruimen. In de periode direct na oplevering van de 
tussenrapportage, die samenviel met de beginperiode van het Kabinet Rutte II, kon het 
ministerie van OCW nog geen prioriteit verlenen aan de gevraagde aanpassingen. Daarvoor 
ontstond wel de ruimte na de aanbieding van de Gemeenschappelijke Visie Internationaal en de 
hierop volgende Visiebrief Internationaal van de minister.  
 
In 2014 heeft één gezamenlijke werkgroep joint programmes met deelname van alle 
universiteiten het werk voortgezet. De werkgroep richtte zich met name op de ontwikkelingen 
sinds de tussenrapportage en de slotconferentie. De bevindingen van de werkgroep zijn ook in 
deze eindrapportage weergegeven. Daarmee is het werk van de werkgroep ook afgerond. 
 
Op 16 oktober 2014 organiseerde de VSNU de slotconferentie ‘Making internationalisation work: 
joint programmes and transnational education’. Het onderdeel Transnational Education werd 
toegevoegd omdat dit prominent in de Gemeenschappelijke Visie Internationaal naar voren 
werd gebracht. Het betreft hier in veel gevallen een andere verschijningsvorm van hetzelfde: 
gezamenlijk onderwijsaanbod met een onderwijsinstelling in het buitenland.  
Tijdens deze conferentie werd duidelijk dat er wel degelijk vorderingen zijn gemaakt. Er werd 
een conceptwetsvoorstel aangekondigd dat tegemoet zou komen  aan de wensen vanuit de 
universiteiten om het werken met gesloten beurzen binnen joint programmes mogelijk te 
maken. De verwachting werd uitgesproken dat deze wet zou ingaan per collegejaar 2015-2016. 
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De internationale conferentie bracht ruim 130 Nederlandse en internationale experts, 
international officers en beleidsmedewerkers bij elkaar. Dankzij de bredere insteek van de 
conferentie zijn veel thema’s de revue gepasseerd en werd op een constructieve manier 
nagedacht en gesproken over internationalisering in het Nederlandse hoger onderwijs. Ook het 
hoger beroepsonderwijs was uitgenodigd en toonde, net als Nederlandse en buitenlandse 
universiteiten, good practices van samenwerking met buitenlandse partners. In paragraaf 4.3 
volgt het uitgebreide verslag van de conferentie.  
 
In de tussentijd is er ook in EU-verband toenemende aandacht voor joint programmes.  Zo is 
recent de gids “Joint Programmes from A to Z: a reference guide for practitioners” gepubliceerd, 
met daarin informatie over het ontwikkelen en opzetten van joint programmes. Deze gids is het 
resultaat van het JDAZ project (sep 2012-apr 2015) gecoördineerd door EP-Nuffic en gefinancierd 
door het Erasmus Mundus Programme. Daarnaast wordt naar verwachting in mei 2015 de 
“European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes” aangenomen door de ministers 
van Onderwijs  van de European Higher Education Area (Bologna). 
  

4.3 Conferentie ‘Making interationalisation work: joint programmes and 
transnational education’ 

De conferentie ‘Making internationalisation work: joint programmes and transnational 
education’ op 16 oktober vormde samen met deze eindrapportage het slotakkoord van het 
Stimuleringsproject Joint Degrees. Het thema joint programmes is in deze conferentie bewust 
aangevuld met het onderwerp transnationaal onderwijs. In de Gezamenlijke Visie Internationaal 
van de instellingen en de Visiebrief van de minister werd dit thema nader op de kaart gezet. 
Transnationaal onderwijs kan feitelijk ook een vorm inhouden van inhoudelijke programmatische 
samenwerking tussen onderwijsinstellingen over de grens heen. Op deze wijze werd niet alleen 
een breder internationaliseringsthema aangekaart, maar ook een breder publiek getrokken. 
Grote meerwaarde van de conferentie was de aanwezigheid van diverse internationale experts. 
Zij boden net als de Nederlandse collega’s de deelnemers waardevolle ervaringen en inzichten, 
tips en trucs en interessante voorbeelden. Het delen van good practices werd zeer op prijs 
gesteld. Op deze wijze hoeft niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden en wordt men 
gewezen op de successen van anderen en de oplossingen die zij voor knelpunten hebben 
gevonden. Hieronder volgt het Engelstalige verslag van deze conferentie.  

Conference Report 

On 16 October 2014, over 130 international and educational policy advisors, directors, students 
and Dutch and foreign experts gathered in Utrecht for the conference “Making 
internationalisation work”. This review offers an insight in this conference and contributions by 
several speakers. Direct cause for the conference is the conclusion of the project “Joint Degrees” 
by the end of 2014. A project in which the Dutch Ministry of Education offered Universities 
financial support in order to develop joint programmes. Next to the subject of joint programmes, 
the context of the conference was broadened, incorporating policy, good practices of various 
forms of international collaboration and transnational education (TNE). The presence of foreign 
guests proved a great added value, offering valuable insights, tips, tricks and good practices.  

Chair of the conference, Maria Henneman, introduced Elmer Sterken, rector magnificus of the 
University of Groningen. In his introduction he lively spoke on both the phenomenon ‘joint 
programmes’ and ‘transnational education’: 

Joint programmes are attractive for institutions of higher education as a valuable tool in bilateral 
cooperation, attracts international students and combines the strong points of several 
institutions in a unique and valuable programme. Joint programmes enhance the attractiveness 
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of universities and position the Dutch university in Europe and beyond. Key ingredients for 
successful joint degrees are trust and confidence. Starting with the first contact between 
researchers in the field, working to compose a contract with a partner institution and ending 
with awarding a degree. Another important ingredient is the application of both a bottom up 
process and a top down strategy while developing joint programmes. Both researchers and the 
institutions’ management have to commit to setting up joint programmes. Institutions of higher 
education have to overcome not only the cultural aspects of education, which can differ greatly 
between (future) partner institutions, but also other hurdles as quality assurance, accreditation 
and funding issues. In case of joint Doctorates, universities have the responsibility to control the 
quality and thus safeguard the level of their PhD studies, offering transparency and 
accountability while creating Doctorate degrees. A diploma supplement for Doctorate degrees 
should become standard practice, thus providing a clear understanding of what the PhD study 
entails.  

 

In case of transnational education, several universities in the Netherlands are waiting for the 
new legislation to allow Dutch higher education to offer their initial degree programmes abroad. 
As Belgium and German colleagues have already engaged themselves in offering their own 
education abroad, the Dutch higher education institutions must also start the discussion on this 
subject. Will TNE position Dutch higher education abroad? Will it be cost effective? These 
questions ask for a renewed fundamental discussion on the role of higher education institutions, 
internationalising education and safeguarding the quality level of Dutch higher education.  

Representing the Dutch Ministry of Education was Anke Buiteveld, director International Policy. 
In her speech she acknowledge the importance of internationalisation in Dutch higher education 
and spoke of a joint ambition to further facilitate transnational education and to eliminate 
obstacles to joint and double degree programmes: 

Internationalisation is crucial for the acquisition of knowledge, skills and professional 
competencies and has great value in terms of contributing to students’ personal development 
and identity. Research universities and universities of applied sciences show great ambition 
when it comes to internationalisation. The minister has clear intentions to help achieve the 
ambition, that the higher education institutions have described in their joint vision on 
internationalisation. Over the past five years, extra funding was available for joint programmes. 
What we have learned from intermediary results of the project is that legal and regulatory 
frameworks cause difficulties for the development of new and existing joint programmes. The 
minister of Dutch Education, Culture and Science took this to heart and the ministry already put 
in a lot of effort towards changing rules and regulations, to better facilitate joint programmes. It 
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is the ministers’ intent to further facilitate joint and double degrees by eliminating obstacles in 
current laws and regulations.  

Some institutions aspire to take further steps, for example by offering full study programmes 
abroad. Transnational education is seen to be an interesting instrument for Dutch higher 
education institutions. It offers a way to promote and ‘sell’ Dutch higher education abroad e.g. in 
emerging education markets, and intensifies existing partnerships. The ministry acknowledges 
this added value and aims to open up transnational education for both Bachelor’s and Master’s 
programmes. By administrative regulation institutions will be identified which will be allowed to 
offer fully fledged study programmes abroad. However, only institutions and study programmes 
whose quality is beyond all doubt can be given such permission. After all, they will be expected 
to present the best that Dutch education has to offer. Ending with a quote of the Dutch minister 
of Education: “Internationalisation makes people smarter, more creative and more enterprising. 
The world is open to pioneering thinkers and doers at institutions, among lecturers and among 
students. It is my ambition to challenge them to further explore that world and seize the 
opportunities presented by internationalisation.” 

Robin Middlehurst, professor of Higher Education at Kingston University London, offered the 
keynote speech of the day. She engaged the audience in an inspiring presentation on 
development in internationalisation and TNE, thus offering all practitioners tips, tricks, figures 
and food for thought.  

 

Middlehurst quoted Knight in saying: “internationalisation at the national, sector and 
institutional levels is defined as the process of integrating an international, intercultural or global 
dimension into the purpose, functions or delivery of postsecondary education”. 
Internationalisation has several strategic purposes, offering advantages in collaboration and for 
the collaborative partners, thus positioning institutions and countries within a global system of 
higher education. Graduates of international education programmes become global citizens. 
Internationalisation thus offers mutual benefits for institutions and participating researchers and 
students.  

“TNE involves the student being based in a different country from the awarding institution for all 
or part of their study”. There are three generations of TNE, namely the movement of people, 
programmes and positioning of a country, city or special zone as an educational hub. 
Transnational education, also know as cross-border education or offshore education, exists in 
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the UK in various forms (joint degree programmes being one of these forms). Joint programmes 
are becoming a strategic instrument. Universities are using it as a tool to gain competitive 
advantage. However, it is of critical importance to investigate what the mutual benefits are for 
institutions of higher education, and to approach joint programmes from this point of view.  

During ten subsessions multiple subjects were discussed. Some of these subjects were: 

The new solution of the Dutch Ministry of Education for problems with tuition in joint 
programmes. New legislation will offer Dutch Universities and Universities of Applied Science the 
possibility to reduce the tuition for students following joint programmes, thus creating the 
possibility to work with, as it is called in Dutch, “gesloten beurzen”. 

 

The goal is to have the new legislation “up and running” by the start of the educational year in 
2016. Although problems with tuition will partly be solved pending 2016/2017, there are other 
hurdles that still hamper the development of joint programmes. For example the requirements 
that 25 percent of joint programme education must be offered in the Netherlands and that when 
engaged in a joint Doctorate, the actual doctoral ceremony has to take place in the Netherlands.  

Another subject was policy and strategy: “How to implement strategy in your organisation”. 
Matthias Kuder from the Free University of Berlin delivered an interesting lecture on global 
perspectives on international joint and double degree programmes. He states from his own 
research, that universities are not very strategic in their approach to develop joint degree 
programmes. In the current strategy policy of institutions, the strategy is often not clear. The 
essential question should be: “What is the goal of a joint or double degree programme?” Other 
problems are that: institutions offer no manpower for implementing the strategy, have no clear 
policy on double counting of credits, have unclear motivations on why to enter a joint 
programme, and have little knowledge on the impact of joint programmes or on how to sustain a 
joint programme. Following Matthias Kuder was a trio from the Radboud University. They 
offered the participants an active voting round on the knowledge and applicability of policy 
papers, with questions that generated a lot of fruitful discussion. Eighty percent of the 
participants acknowledged that their organisation has a policy paper on internationalisation. 
Fifty percent of the participants considered policy papers to give them actual guidance. Key 
factors for implementing an international policy paper are an international officer who is on top 
of it all, the support of the dean, and involving all actors from top to bottom.  

Two subsessions showed the participants examples of alternative ways to incorporate 
international mobility and cooperation into the curriculum. All examples were from the field of 
higher education and presented by experts immediately engaged in the different programmes 
and curricula. Examples came from the Erasmus University Rotterdam, the University of 
Groningen, Maastricht University, Delft University of Technology and Avans University of Applied 
Sciences. Avans presented their experiences with the European project semester, where a minor 
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is offered on the basis of exchange. Groups of international students work in teams on a real life 
project, where cultural differences become visible when, according to Johan Wouters: 
“Sometimes students start to cry when we award them with an 8, because they feel they can not 
come home with a B”. He also mentioned the value of exchange for students: “At Avans we have 
students from the province who consider the trip from Boxtel to Den Bosch a long journey. After 
the project these students are totally different persons.”  

 

Joint Doctorates formed the theme of another subsession. The Reséau Franco Neerlandais (RFN) 
presented their guide for joint Doctorates. This guide aims to help administrators, researchers 
and supervisors to help overcome frontiers, such as different approaches between partners to 
rules and regulations. Mobility of the PhD candidate was presented as the core element. A point 
of caution is the duration of the joint Doctorate programme. This possible problem was 
illustrated by a discussion that arose among the participants, as although a four year PhD is 
habitual in the Netherlands and thus differs from three year programmes of international 
partners, there are indeed three year programmes in the Netherlands as well. Hereafter, an 
example of a joint PhD programmes was presented by Piet Lens from UNESCO-IHE. He states 
that the main challenges are scientific quality and degree recognition. As UNESCO-IHE is not 
permitted to award PhD’s, they have found a way to offer their students other possibilities. 
Working together with two partner universities in the Erasmus Mundus Joint Doctoral 
programme ‘Environmental technologies for contaminated soils, sediments and solid waste’, the 
PhD certificate shows three diplomas on one piece of paper. Of these three diplomas only two 
are recognised degrees.  

Other subsessions went deeper into the art of starting and managing joint programmes. Tips and 
tricks were offered on how to logically and strategically develop joint Master programmes. 
Michael Blakemore took participants by the hand and had them thinking on prioritising when 
developing joint programmes. Which quality components have priority and what are the 
particular challenges one can encounter? His colleague in this session, Madalena Pereira from 
Nuffic, introduced the JDAZ guide “joint degrees from A to Z”. She had the participants 
experience and test this guide for themselves, thus offering them valuable insights out of their 
own hands-on experience.  
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One session offered the participants information on joint accreditation practices. The 
Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders was present to show their progress 
in joint accreditation procedures and initiatives. There are some crucial steps being taken 
towards the configuration of shared accreditation in case of joint programmes.  

The subsession on the monitoring of the quality of internationalisation was almost crowded, 
participants sharing the experience and achievement of Maastricht University acquiring the 
NVAO Distinctive Quality Feature Internationalisation. This session offered a valuable insight into 
the internationalisation strategy of Maastricht University stressing the importance of networking 
and the careful alignment of both global and local partnerships. Partnerships not only with other 
knowledge institutions, but also with the business sector and initiatives as Brainport 2020. The 
importance of policy and strategy was emphasised. The Accreditation Organisation of the 
Netherlands and Flanders explained the process of the Quality Feature Internationalisation, such 
as the available information on internationalisation. Do institutions document and evaluate 
results of actions to measure improvement? Is their relevant and sufficient data available 
regarding internationalisation?  

Transnational education is a concept that is still difficult to grasp, although in neighbouring 
countries, universities have not been sitting still. Freddy Mortier shared the experiences of the 
University of Ghent with their campus in South Korea. Daniel Karsch of the Technical University 
Berlin illustrated the challenges and possibilities of an international branch campus by 
elaborating on their campus in Egypt. Future visions were shown, as was the current 
programme, motivations and challenges. Although some Dutch universities appear to be 
reluctant in the development of TNE and setting up campuses abroad, it is a topic that will be 
discovered further in the future.  

The conference was concluded by a panel discussion, moderated by Karl Dittrich (president of 
VSNU). In the panel were representatives of three countries: Pauline van der Meer Mohr 
(president of the executive board of Erasmus University Rotterdam), Stephan Geifes (Head of 

Division Higher Education Projects Abroad, at the German Academic Exchange Service - DAAD) 
and Freddy Mortier (vice-rector of Ghent University). They spoke openly about their own 
institutions’ international ambitions, hopes for the future and reservations. Here we present a 
few exchanges from the discussion.  

Joint programmes are of value because the Netherlands is very small compared to the rest of the 
world and there is no reason to stay within the own boundaries. Pauline van der Meer Mohr 
would like to see Dutch liaison offices in, for example, China, where all Dutch universities are 
then represented. She stresses that there should not be any fear of competition as the Dutch are 
with far less than the Chinese: “We can compete and cooperate simultaneously”.  
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Internationalisation is of great importance to recruit top Ma and PhD students in Germany. 
Stephan Geifes states that internationalisation also brings forth an international atmosphere at 
the campus, so that even students who do not go abroad can gain cross-cultural skills.  

Transnational education must be beneficial for the sending university. Freddy Mortier stresses 
that, as education and knowledge is unjustly distributed in the world, attention must also be paid 
to the receiving region.  

Universities differ in their internationalisation goals. The Erasmus University Rotterdam is a 
‘local’ university. At the moment only one in eight students go abroad. The goal is to make this 
one in three students. Because a lot of students that attend the university are first-generation 
students, scholarships are of crucial importance. More so than for other universities. In Ghent 
currently 22 percent of the student population go abroad. The aim is to raise this to 25 percent. 
Germany has the most ambitious goal. By 2020 the aim is that half of the student population will 
go abroad. At the moment this percentage is 25 to 30 percent.  

 

Closing words came from  Jurgen Rienks, Director International Relations at the VSNU. He 
underlined that this conference is a direct result of both a project on joint programmes and the 
Joint Vision on Internationalisation. He expressed the wish to repeat such an international, 
inspiring, informative conference possibly somewhere in the near future. This was also a strong 
voice coming from the audience. The conference offered a valuable occasion to gain and share 
(new) knowledge and experiences within a true international setting. And, an opportunity to 
meet and speak to colleagues and experts who are involved in the international domain.  

 

For a video impression of the conference: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pSWPD002XAE 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pSWPD002XAE
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
In de laatste vier jaar is er zeker vooruitgang geboekt op het gebied van joint programmes. 
Momenteel zijn er aan Nederlandse universiteiten 220 internationale joint bachelor-, master- en 
doctorateprogramma’s te volgen. Nog steeds zijn er joint programmes in ontwikkeling aan de 
universiteiten. Het zwaartepunt is de afgelopen jaren nog sterker komen te liggen op de double 
degrees. Een verruiming van de wettelijke mogelijkheden, zoals voorzien door een 
conceptwetsvoorstel, zal verdere groei van het aantal joint programmes, inclusief joint degrees, 
laten zien. Dat blijkt uit de reacties van de universiteiten.  Het belang van joint degrees voor 
universiteiten neemt daarbij ook verder toe doordat bijvoorbeeld ook het aantal joint PhD’s 
buiten programma’s om enorm toeneemt.  

Tijdens de slotconferentie voor dit project bleek ook duidelijk de aanhoudende belangstelling 
vanuit de universiteiten (en hogescholen) om met ruimere wettelijke mogelijkheden ook aan 
meer joint programmes te werken. Daarnaast bleek ook de toegenomen belangstelling voor 
transnationaal onderwijsaanbod. Ook de minister van OCW heeft hier nadrukkelijk aandacht 
voor in haar Visiebrief Internationaal als reactie op de Gezamenlijke Visie Internationaal van de 
VSNU en de VH. In de komende periode zal met OCW nader gesproken moeten worden over de 
verdere invulling van mogelijkheden van transnationaal onderwijsaanbod door Nederlandse 
instellingen. 

De belangrijkste aanbevelingen en conclusies uit deze eindrapportage over joint programmes 
aan OCW en de NVAO zijn: 

1) Maak joint programmes beter mogelijk door knelpunten in de Nederlandse wet- en 
regelgeving verder op te lossen 

Allerhande beperkingen als gevolg van de wet- en regelgeving maken het nog steeds moeilijk om 
joint programmes aan te bieden. Bij joint programmes is altijd ten minste de regelgeving van 
twee verschillende landen21 van toepassing. Eisen uit de eigen nationale wetgeving kunnen 
(gedeeltelijk) botsen met de andere wetgeving. Dit geldt met name voor de meest verregaande 
vorm van samenwerking, de joint degree programmes. Zoals blijkt uit paragraaf 2.5 zijn er al 
stappen genomen om de ontwikkeling van deze programma’s te bevorderen door aanpassing 
van de wetgeving. Aan de wens van de universiteiten om met gesloten beurzen te kunnen 
werken, wordt tegemoetgekomen in een conceptwetsvoorstel van OCW. Dit is een grote stap in 
de goede richting.  

Knelpunten waar de universiteiten in de samenwerking met buitenlandse partnerinstellingen 
verder tegenaan lopen in de Nederlandse wetgeving zijn: 

 De omvang van het programma. 
In Nederland komt het voor dat programma’s korter zijn (60 of 90 ects) in vergelijking met de 
programma’s in de partnerlanden (120 ects voor een masterprogramma). Het moet 
gemakkelijker worden voor universiteiten om hun programma’s te verlengen, ook wanneer 
het gaat om double degree programmes.  

 De graad.  
Universiteiten worden soms geconfronteerd met wet- en regelgeving die het onmogelijk 
maakt om een joint degree af te geven. Zo bestaat in veel landen officieel de graad PhD. In 
Nederland is dit de graad van doctor (dr.) waardoor in de combinatie van deze graden een 
gezamenlijke graad (Joint Doctorate of Joint PhD) wettelijk niet mogelijk is. Het voornoemde 
conceptwetsvoorstel zal hier mogelijk een oplossing voor bieden. 

                                                           
21

 Of, waar van toepassing, een ander wetgevend niveau zoals deelstaat of gemeenschap. 
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 De opkomst van onlineonderwijs.  
In de Nederlandse wet- en regelgeving wordt uitgegaan van fysieke mobiliteit binnen joint 
programmes. In de huidige tijdsgeest, waarbij blended learning en vormen van 
onlineonderwijs sterk in opkomst zijn, past echter een bredere opvatting van mobiliteit. 
Onlineprogrammaonderdelen zijn juist voor joint programmes een uitkomst. Een 
programmaonderdeel van een Nederlandse universiteit kan zo toch gegeven worden op het 
meest opportune moment, bijvoorbeeld in het tweede semester, als de studenten fysiek niet 
in Nederland aanwezig zijn, maar college volgen aan de partnerinstelling in het buitenland. 
Op deze wijze kan een optimaal gedeeld curriculum worden ontwikkeld.  
De huidige wet- en regelgeving laat het nog niet toe om online of blended onderdelen in 
internationale joint programmes op te nemen, vanwege de eis van onderwijsverzorging in 
Nederland. Aanpassing van wetgeving is gewenst22 waarbij de door de instelling geleverde 
inzet bepalend moet zijn (en niet de fysieke locatie van bijvoorbeeld student of docent). Dit 
sluit ook aan bij de ontwikkelingen op het terrein van transnational education.  

2) Op Europees niveau moet de wet- en regelgeving met betrekking tot joint programmes 
gelijkgetrokken worden.  

Door basale verschillen in wet- en regelgeving in de diverse partnerlanden is het te lastig om een 
joint degree programme op te starten. Hierdoor kiezen de Nederlandse universiteiten veelvuldig 
voor double degree programmes, al blijkt dat ook voor deze variant de onderhandelingen nog 
vaak tegen onoverkomelijke verschillen in wet- en regelgeving aanlopen.   

3) Zorg voor een Europees accreditatiekader van joint programmes.  

Deze aanbeveling uit de tussenrapportage komt in deze eindrapportage terug. De universiteiten 
erkennen en waarderen de inzet die de NVAO op dit punt momenteel verricht. Hoewel er zeker 
vooruitgang is geboekt, is het belang van een single accreditation procedure, zeker voor de 
ontwikkeling van joint degree programmes, niet te onderschatten. Dit onderwerp zal 
vermoedelijk ook worden geagendeerd tijdens de Bologna-ministersconferentie in Armenië op 
14 en 15 mei 2015.  

Voor instellingen blijven de volgende aanbevelingen uit de tussenrapportage gelden: 

A) Maak studentenaantallen en aantallen joint programmes inzichtelijk 

 

Het blijft wenselijk dat instellingen het aanbod van joint programmes per instelling opnemen in 

standaardrapportages rond internationalisering of internationale mobiliteit. Dit geldt ook voor 

studentaantallen per joint programme.  

Met een duidelijk aanbod van de joint programmes laat een universiteit ook duidelijker haar 

internationale profiel zien. 

B) Kwaliteitszorg van double degree opleidingen 
 
Door het toenemende aanbod van double degree opleidingen blijft de kwaliteitszorg van 
opleidingen onder instellingen een aandachtspunt. Bewezen onderwijskwaliteit moet een van de 
criteria zijn bij de selectie van internationale partners in joint programmes. 

 

                                                           
22

 Het gaat om de gewenste inwerking treding van Artikel 1.19 WHW.  
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C) Heldere informatievoorziening aan studenten 
 
De communicatie naar de studenten over het aanbod van internationale joint programmes moet 
concreet, helder en transparant zijn. Termen als joint of double degree moeten goed worden 
toegelicht. Ook moet er duidelijkheid zijn over het toepasselijk collegegeld. 
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Hoofdstuk 1: Introductie 

 

1.1 Onderzoek achtergrond en onderzoeksvraag 
 
CHEPS is door de VSNU benaderd om op zoek te gaan naar regelingen die het aanbieden van joint 
programmes vergemakkelijken. De resultaten gepresenteerd in dit rapport zijn de uitkomsten van de 
quick scan van de best practices in de wettelijke verankering en beleid ten opzichte van joint 
programmes. Hierbij gaat het om aspecten zoals: graadverlening, accreditatie, lengte van 
programma, inschrijving, en collegegeld. Het herkennen van de best practices kunnen dienen als 
inspiratie voor aanpassingen in en aanvulling op de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking 
tot joint programmes. Leidend voor de studie is de onderstaande onderzoeksvraag.  
 

• Kunnen er één of enkele voorbeelden worden gegeven waarbij de wettelijke verankering van 
joint programmes het aangaan van dergelijke programma’s makkelijker maakt? 

 

1.2 Onderzoeksopzet 
Om te komen tot een quick scan is in eerste instantie gezocht naar mogelijk interessante hoger 
onderwijssystemen waar veel joint programme activiteiten plaatsvinden. Immers veel activiteit kan 
betekenen dat het relatief eenvoudig is om joint programmes op te zetten.  
 
Volgens het meest recente Bologna proces implementatierapport (Bologna Process, 2012) stonden in 
totaal 35 van de 47 deelnemende landen het opzetten en uitreiken van joint degrees wettelijk toe. 
Landen met het hoogste percentage van instellingen die mee doen aan joint programmes zijn: 
IJsland, Zwitserland en Spanje (75-100% van de hoger onderwijsinstellingen). De twee landen met 
het hoogste percentage instellingen dat daadwerkelijk joint degrees uitreiken zijn Zwitserland en 
Spanje (beide 75-100%). Naast deze landen is de VSNU geïnteresseerd in de volgende landen: 
Duitsland, Verenigd Koningrijk, Denemarken en Zweden. Kortom de geselecteerde landen zijn: 
Duitsland, Denemarken, Verenigd Koningrijk, IJsland, Spanje, Zweden en Zwitserland. 
 
Op basis van de landenselectie heeft CHEPS de volgende activiteiten uitgevoerd om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden: 
 

1. Analyse van enkele internationale documenten over mogelijke best practices en bekende 
statistieken aangaande joint programmes 

2. Uitzetten korte vragenlijst onder nationale organisaties en instellingen in de geselecteerde 
landen om inzicht te krijgen in de wettelijke inbedding van joint programmes en in de 
regelgeving en beleid waarmee het aangaan van joint programmes wordt bevorderd. 

 
De aangeschreven organisaties zijn geselecteerd op basis van hun betrokkenheid bij joint 
programmes. Dit zijn op nationaal niveau organisaties die betrokken zijn bij het opzetten en bepalen 
van de regel- en wetgeving alsmede met beleid. De aangeschreven hoger onderwijsinstellingen zijn 
geselecteerd op basis van suggesties van nationale agenturen of waarvan bekend is dat zij actief zijn 
in het opzetten van joint programmes. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de aangeschreven 
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organisaties per land. De organisaties hebben een gestandaardiseerde vragenlijst ontvangen. De 
gebruikte vragenlijsten zijn te vinden in bijlage I van dit rapport.  
 
Met uitzondering van IJsland hebben wij van ieder land één of meerdere ingevulde vragenlijsten 
terug ontvangen. Opgemerkt moet worden dat het aantal responses tegen is gevallen. Ook uit de 
terug ontvangen vragenlijsten wordt duidelijk dat in veel landen de beschikbare informatie redelijke 
summier is. Joint programmes lijken daarom nog een redelijk onontgonnen terrein.  

Tabel 1.1: Overzicht aangeschreven organisaties / instellingen 

Land Aangeschreven organisaties / instellingen 

Denemarken 

Danish Agency for Universities and Internationalisation 
Danish Accreditation Institution 
Danish Ministry of Education 
Aalborg University 

Duitsland 

German Rectors’ Conference (HRK) 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
German Accreditation Council 
Georg-August-Universität Göttingen 
Fachhochschule Kiel 
University of Bonn 

IJsland Research Council of Iceland 
University of Iceland 

Spanje 

Universidad.es  
University of Catalonia  
National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain (ANECA) 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Verenigd 
Koningrijk 

British Council 
The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) 
King's College London 
Kingston University 

Zweden 

The Swedish Institute:  
Swedish Council for Higher Education 
Swedish Higher Education Authority 
Umeå University 
KTH Royal Institute of Technology 
Linköping University 

Zwitserland 
Rectors' Conference of the Swiss Universities (CRUS) 
Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ) 
Universität Basel 
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1.3 Definities 
Joint programmes kunnen verschillende vormen aannemen. De meest vergaande vorm is dat er één 
opleiding wordt opgesteld door twee of meer instellingen in het binnen- of buitenland waarvoor ook 
één diploma – een joint degree – wordt uitgereikt (VSNU, 2013).  
 
Er bestaat geen eenduidige internationaal gehanteerde definitie van joint degrees. De door de NVAO 
gehanteerde definitie is: ‘Een joint degree is een opleiding die een Nederlandse instelling verzorgt 
samen met één of meer Nederlandse of buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs en die leidt 
tot een gezamenlijk diploma. De samenwerkende instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de opleiding en iedere samenwerkende Nederlandse instelling verzorgt een substantieel onderdeel 
van de opleiding.’ 1 
 
Een meer internationale definitie wordt gegeven door Tauch & Rauhvargers (2002 p. 29): 
‘Joint degrees are normally awarded after study programmes that correspond to all or at least some 
of the following characteristics: 
 the programmes are developed and/or approved jointly by several institutions; 
 students from each participating institution study parts of the programme at other 

institutions; 
 the students' stays at the participating institutions are of comparable length; 
 periods of study and exams passed at the partner institution(s) are recognised fully and 

automatically; 
 professors of each participating institution also teach at the other institutions, work out the 

curriculum jointly and form joint commissions for admission and examinations; 
 after completion of the full programme, the student either obtains the national degrees of 

each participating institution or a degree (in fact usually an unofficial “certificate” or 
“diploma”) awarded jointly by them.’ 

 
Een joint degree is één van de getuigschriften dat uitgereikt kan worden na het succesvol volgen van 
een joint programme. Andere vormen zijn: multiple degrees, double degrees en dual degrees. De 
definities van deze vormen worden beschreven in de ‘Guidelines for Good Practices for Awarding 
Joint Degrees’ (Aerden & Reczulska, 2012). Ten behoeve van de eenduidigheid, worden in dit rapport 
deze definities gehanteerd en zijn ze niet vertaald naar het Nederlands. De definities zijn als volgt 
(Aerden & Reczulska, 2012 p. 11-12):  
 

• Joint programme: An integrated curriculum coordinated and offered jointly by different 
higher education institutions and leading to a (double/multiple or joint) degree. 

• Joint degree: A single document awarded by higher education institutions offering the joint 
programme and nationally acknowledged as the recognised award of the joint programme. 

• Multiple degree: separate degrees awarded by higher education institutions offering the 
joint programme attesting the successful completion of this programme. 

• Double degree: two degrees awarded by higher education institutions offering the joint 
programme attesting the successful completion of this programme (a double degree is a 
specific type of multiple degree 

• Dual degree: two degrees awarded individually, attesting the successful completion of two 
separate curricula, with potential overlap and efficiencies in course-taking, and, if more than 
one institution is involved each institution is primarily responsible for its own degree.  

 

1 http://www.nvao.net/joint_degree_nl (accessed 19-08-2013) 

6 
 

                                                           

http://www.nvao.net/joint_degree_nl


Veel instellingen hebben in het verleden gekozen om een joint programme op te zetten zonder dat 
deze leidt tot een joint degree (Obst, Kuder, & Bank, 2011). Een reden hier voor kan zijn dat het 
juridisch lastig is om één diploma uit naam van verschillende instellingen uit te reiken (Tauch & 
Rauhvargers, 2002 p. 27). Bovendien hebben veel landen redelijk recent het uitgeven van een joint 
degree wettelijk mogelijk gemaakt. Hierover is meer te lezen in hoofdstuk 2.  

1.4 Achtergrond joint programmes in Nederland 
In juli 2010 is het wettelijk mogelijk geworden voor Nederlandse hoger onderwijsinstellingen om 
joint degrees aan te bieden. Dit is bepaald in artikel 7.3c van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek. Artikel 7.3c spreekt over gezamenlijke opleiding, waarmee een joint 
degree bedoeld wordt. 
  
Volgens de NVAO-website is een joint degree niet per definitie een volledige bachelor- of 
masteropleiding. ‘Het kan ook gaan om een gedeelte van een opleiding, bijvoorbeeld een 
afstudeerrichting of een specifiek programma binnen de opleiding.’ 2 Dit maakt dat er een 
onderscheidt kan worden gemaakt tussen a) een joint degree opleiding en b) een joint degree 
programma. Een joint degree opleiding houdt in dat de opleiding volledig apart aangeboden wordt. 
Hiervoor is een aparte CROHO registratie nodig. Voor een joint degree programma is dit niet nodig 
omdat het binnen een bestaande opleiding valt als bijvoorbeeld een afstudeerrichting.  
 
Volgens de VSNU (2013 p. 14) bieden de Nederlandse universiteiten in totaal 147 joint programmes 
aan, waarvan verreweg de meeste op master niveau en slechts negen met een gezamenlijk diploma. 
‘Ruim 1200 studenten volgen een joint programme bij één van de Nederlandse universiteiten’ (VSNU, 
2013 p. 14).  
 
In de NVAO database van geaccrediteerde opleidingen zijn een stuk minder joint programmes die 
leiden tot een joint degree terug te vinden. Namelijk 27 (dubbel opgenomen programma’s niet mee 
gerekend), waarvan tien internationaal.3 Een grootdeel van de joint programmes waar de 
Nederlandse universiteiten actief in zijn lijken dus niet door de NVAO maar buitenlandse 
accreditatieagenturen geaccrediteerd te zijn.  
 
 

  

2 http://www.nvao.net/joint_degree_nl (accessed 19-08-2013) 
3 Stand oktober 2013 
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Hoofdstuk 2: Wetgeving over joint programmes in Europa 

2.1 Introductie 
Bij alle Bologna-conferenties sinds Praag in 2001 zijn joint programmes aan de orde geweest (Nickel, 
et al., 2009). In Praag werd het volgende bepaald: 4 
 

‘In order to further strengthen the important European dimensions of higher education and 
graduate employability Ministers called upon the higher education sector to increase the 
development of modules, courses and curricula at all levels with "European" content, 
orientation or organisation. This concerns particularly modules, courses and degree curricula 
offered in partnership by institutions from different countries and leading to a recognized 
joint degree.’ 

 
Joint programmes hebben betrekking op ‘mobiliteitsbevordering (Bologna action line 4), Europese 
samenwerking op het gebied van kwaliteitsbewaking (Bologna action line 5), invoering van een 
‘Europese dimensie’ in het hoger onderwijs (Bologna action line 6) en bevordering van de 
attractiviteit en het concurrentievermogen van de toekomstige ruimte voor hoger onderwijs 
(Bologna action line 9)’ (Nickel, et al., 2009 p.27). Hieruit blijkt dat op Europees niveau wordt gedacht 
dat de joint programmes een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan harmonisatie van de 
verschillende Europese onderwijsstelsels (Tauch & Rauhvargers, 2002). 
 
Om het wettelijk mogelijk maken van joint degrees te bevorderen zijn UNESCO en de Raad van 
Europa (2004) gekomen met de ‘Recommendations on the Recognition of Joint Degrees’. De 
aanbevelingen die hier uit voort komen vormen een definitiebasis voor nationale wetgevingen 
(Nickel, et al., 2009). In 2006 kwamen de ‘10 Golden Rules for New Joint Master Programmes’ van de 
European University Association (EUA) die met name betrekking hebben op het opzetten van joint 
degrees op instellingsniveau (Nickel, et al., 2009). Als aanvulling op de ‘golden rules’ heeft de EUA in 
2006 ‘Guidelines for Quality Enhancement in European Joint Master Programmes’ gepubliceerd.  
 
Van groot belang voor joint programmes zijn de stimuleringsprogramma’s van de EU: ERASMUS en 
ERASMUS MUNDUS (Nickel, et al., 2009). Binnen het JOIMAN-netwerk worden de Europese 
ervaringen en good practices van instellingen met joint programmes-opleidingen gedeeld. Op 
Europees niveau is ook de European Consortium for Accreditation actief. Zij hebben twee projecten 
gerelateerd aan joint degrees, namelijk:’ Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of 
degrees awarded (JOQAR)’ and’ Transparent European Accreditation decisions and Mutual 
recognition agreements II (TEAM II)’ 
 
Volgens de meest recente Bologna proces implementatierapport (Bologna Process, 2012) stonden in 
totaal 35 van de 47 deelnemende landen het opzetten en uitreiken van joint degrees wettelijk toe. 
Landen met de hoogte percentage van instellingen die mee doen aan joint programmes zijn: IJsland, 
Switzerland, Spanje (75-100% van de hoger onderwijsinstellingen). De twee landen met de hoogste 
percentage van instellingen die daadwerkelijke joint degrees uitreiken zijn Zwitserland en Spanje 
(beide 75-100%).  
 
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de wettelijke verankering van joint programmes en joint degrees in 
de geselecteerde landen. Waar informatie is gevonden op nationaal niveau over het aantal 

4 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf 
(accessed 19-08-2013) 
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opgestelde joint programmes zal dit eveneens vermeld worden. Dit kan namelijk een goed beeld 
geven van de mate waarin de landen actief zijn met het opstellen van joint programmes. Hierbij 
moet wel gezegd worden dat de aantallen met name gebaseerd zijn op schattingen. 

2.2 Denemarken 
De Deense wetgeving met betrekking tot internationale joint degrees en programma’s zijn: de 
‘University Act, no. 1368 of 7 December of 2007’, de ‘Notice on parallel and joint training; BEK nr 931 
af 05/10/2005’, en de ‘Act on academy profession programmes and professional bachelor 
programmes no. 207 of 31 of March 2008’ (National Report Denmark, 2012). Als toevoeging op de 
wetgeving heeft het Deense Ministerie van Onderwijs in januari 2012 de ‘Ministerial order on the 
International Education Activities of Universities’ opgesteld. Doel hiervan was om generieke 
richtlijnen op te stellen voor de internationale activiteiten van de universiteiten. De ‘Ministerial 
order’ is er versneld gekomen doordat veel Deense universiteiten deelnemen in Erasmus Mundus 
programma’s. Om dit te stroomlijnen was een versimpeling van de wet- en regelgeving nodig.  
 
De wetgeving en additionele regelgeving van het Ministerie van Onderwijs staat de universiteiten toe 
om delen van studieprogramma’s aan te bieden in het buitenland en om dit in samenwerking te 
doen met buitenlandse instellingen. Voor buitenlandse samenwerking is het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk. De overeenkomst moet ingaan op een aantal aspecten, 
zoals: kwaliteitsborging van het studieprogramma, relevantie voor de internationale arbeidsmarkt, 
toelatingseisen en het streven naar een balans tussen inkomende en uitgaande 
uitwisselingsstudenten.  
 
De wet- en regelgeving staat het aanbieden van joint en double degrees toe. Er is zelfs een aparte 
sectie in de regelgeving opgenomen over Erasmus Mundus diploma’s. Deense instellingen kunnen er 
ook voor kiezen om diploma’s uitgegeven door de samenwerkende instelling in het joint programme 
te erkennen, waardoor het document erkend wordt door de Deense wet.  
 
Naar schatting bieden tussen de 50 en 75% van de instellingen joint programmes aan. Ze lijken allen 
een daadwerkelijk joint degree uit te geven (ibid.)  

2.3 Duitsland 
Duitsland kent sinds 1991 wetgeving op gebied van joint programmes (§ 18, Abs. 1, Satz 5 of the 
Framework; Hochschulrahmengesetz - HRG) (National Report Germany, 2012). De wetgeving geldt 
nog steeds en staat het ontwikkelen en uitgeven van joint degree toe. Voor internationale joint 
degrees gelden vier vereisten:  

• het programma moet aangeboden worden door tenminste één erkende buitenlandse 
instelling,  

• de examenprocedures zijn gezamenlijk vastgesteld 
• iedere partner moet een gedeelte van het programma aanbieden 
• het programma bereikt een niveau vergelijkbaar met dat van een Duits programma 

 
Hoger onderwijsinstellingen die een joint of double degree programme aanbieden mogen gebruik 
maken van buitenlandse quality assurance agencies. 
 
Naar schatting participeren 50 tot 75% van de Duitse instellingen in joint programmes. Hiervan 
geven, naar schatting, tussen de 10 en 25% een daadwerkelijk joint degree, de rest geeft dus een 
ander soort diploma (e.g. een double degree) (National Report Germany, 2012). In Duitsland komen 
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joint degrees het meeste voor in de volgende vakgebieden: Business and Economics; Engineering; 
Language and Cultural studies.  

2.4 IJsland 
De ‘Higher education act no. 63/2006, Article 9’ geeft iedere IJslandse geaccrediteerde hoger 
onderwijsinstelling het recht om samenwerkingsverbanden aan te gaan met gelijksoortige 
instellingen met als doel het aanbieden van joint degrees (National Report Iceland, 2012). 5   
 
Geschat wordt dat 75 tot 100% van alle instellingen deelneemt in minimaal één joint programme. 
Hiervan geven naar schatting 25 tot 50% van de instellingen ook een daadwerkelijk een joint degree 
af (ibid.).  

2.5 Spanje 
Wettelijk zijn joint programmes geregeld in de volgende decreten: 
 

• RD 1393/2007 (29th October,) RD 861/2010 (2nd July), RD 1002/2010 (5th August) & RD 
534/2013 (12th July); regulering universitaire diploma’s   

• RD 1892/2008 (14th November) & RD 534/2013 (12th July); regulering toegang tot 
aanmeldproces voor universitaire studies van publieke universiteiten 

• RD 99/2011 (28th January) & RD 534/2013 (12th July): regulering doctorale studies 
 
Formeel worden Spaanse diploma’s verleend namens de Spaanse koning. Dit geldt ook voor joint 
degrees. Spaanse studenten die een joint degree hebben ontvangen van een ander land moeten om 
in Spanje geregistreerd te worden als afgestudeerde zich aanmelden voor een ‘diligence’ proces.  
 
Geschat is dat 75 tot 100% van de instellingen betrokken is in een joint programme en dat zij ook 
daadwerkelijke joint degrees uitreiken (National Report Spain, 2012).  

2.6 Het Verenigd Koningrijk 
In het Verenigd Koningrijk kan er een onderscheidt gemaakt worden tussen post-1992 universiteiten 
en de universiteiten die voor 1992 zijn opgericht (National Report UK, 2012). De post-1992 
universiteiten hebben een specifieke wetgeving: de ’Further and Higher Education Act 1992’. Artikel 
76 van deze wet geeft de post-1992 instellingen het recht om joint degrees te ontwikkelen en uit te 
geven. De instellingen van voor 1992 hebben hun eigen ‘charters’. Sommige ‘charters’ staan het 
uitgeven van joint degrees niet toe. De instellingen mogen hun ‘charters’ aanpassen om het 
aanbieden van joint degrees mogelijk te maken.  
 
De UK Quality Assurance Agency heeft een kwaliteitscode ontwikkeld dat ook ingaat op het 
ontwikkelen van hoger onderwijs met andere (buitenlandse) instellingen (QAA, 2012). Het document 
beschrijft wat de verwachtingen van de QAA zijn met betrekking tot het ontwikkelen van beleid en 
procedures voor het uitvoeren en managen van joint programmes. Van instellingen die joint degrees 
aanbieden wordt verwacht dat ze de regels beschreven in het document naleven.  

5 Zie voor meer informatie: 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/documents/HEAct63_2006_Iceland.pdf 
(accessed 20-08-2013) 
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In het Verenigd Koningrijk lijken joint programmes gezien te worden als een aspect van 
transnationaal onderwijs. Oftewel programma’s aangeboden in het buitenland waarvoor de 
eindkwalificatie een diploma van een instelling uit het Verenigd Koningrijk is. Hieronder vallen dus 
ook branch-campussen in het buitenland.  
 
Gegevens over het aantal instellingen met joint degrees en het aantal instellingen dat daadwerkelijk 
joint degrees uitgeeft zijn niet bekend (National Report UK, 2012). 

2.7 Zweden 
Sinds 2010 is het wettelijk mogelijk voor Zweedse instellingen om joint degrees toe te kennen. Dit is 
wettelijk geregeld in de ‘Swedish Higher Education Act, Chapter 1 Initial provisions, Section 17 & 18’ 
en in de ‘Higher Education Ordinance, Chapter 6 Courses and study programmes, Section 11’. 6  
 
Met betrekking tot het uitgeven van joint degrees noemt de Swedish Higher Education Acts het 
volgende:  
‘A higher education institution listed in the annex to this Act may award a joint degree together with 

1. another higher education institution,  
2. an independent course provider entitled to award a qualification pursuant to the Act 

Concerning Authority to Award Certain Qualifications (1993:792), or 
3. a higher education institution outside Sweden that is not a physical individual.  

 
The term joint degree refers to a qualification that may be awarded by the higher education 
institutions that have jointly organised courses and programmes that can lead to the award of the 
qualification. These courses and programmes must be offered through the educational cooperation 
of the institutions referred to in the first paragraph above.’  
 
De wetgeving staat eveneens toe dat Zweedse hoger onderwijsinstellingen administratieve taken 
gerelateerd aan admissions en studiepunten delegeren aan andere hoger onderwijsinstellingen.  
 
De ‘Higher Education Ordinance’ (Section 11E) gaat dieper in op de condities waar hoger 
onderwijsinstellingen die een joint degree willen uitgeven aan moeten voldoen. Deze condities zijn 
onder andere: 

1. ‘the student has completed a programme subject to an agreement pursuant to the same 
paragraph and also fulfilled the requirements for the award of a qualification at the higher 
education institution and at least one other higher education institution that has organised a 
component of the programme  

2. each higher education institution awarding a qualification included in the joint degree may 
confer the degree awarded by the higher education institution  

3. each qualification included in the joint degree and which is awarded by a higher education 
institution subject to the Higher Education Act (1992:1434) or by an independent course 
provider is a designated component for the same qualification as the higher education 
institution's, and 

6 Zie voor meer informatie: 
http://www.hsv.se/lawsandregulations/theswedishhighereducationact.4.5161b99123700c42b07ffe3956.html#
svid1 (accessed 20-08-2013) en 
http://www.hsv.se/lawsandregulations/thehighereducationordinance.4.5161b99123700c42b07ffe3981.html#c
hapter6 (accessed 20-08-2013) 
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4. every qualification included in the joint degree awarded by a foreign higher education 
institution belongs to the same cycle as at the higher education institution.’  

 
De ‘Higher Education Ordinance’  stelt eveneens dat joint programmes die leiden tot een joint degree 
gebaseerd moeten zijn op een schriftelijke overeenkomst. De regelgeving stipuleert wat in ieder 
geval opgenomen moet worden in de overeenkomsten.  
 
Er is niet bekend hoeveel joint programmes er worden aangeboden. Desalniettemin zijn er wel veel 
Zweedse instellingen actief in Erasmus Mundus programma’s (National Report Sweden, 2012).  

2.8 Zwitserland 
Zwitserland heeft geen specifieke wetgeving op het gebied van joint degrees (National Report 
Switzerland, 2012). De hoger onderwijsinstellingen hebben op basis van hun autonomie het recht op 
het uitgeven van diploma’s en mogen dit doen in alle mogelijke vormen (e.g. double degrees en joint 
degrees). Hiervoor is dus geen aanvullende wet- en regelgeving vanuit de federale of kantonnale 
overheden opgesteld. De geldende regels voor het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten 
worden bepaald door de hoger onderwijsinstellingen zelf. Sommige instellingen hebben er voor 
gekozen om sommige vormen van joint programmes niet toe te staan. Swiss Federal Institute of 
Technology in Zürich staat bijvoorbeeld het uitgeven van joint PhD degrees niet toe.  
 
Er wordt geschat dat tussen de 75 en 100% van de instellingen in ieder geval één joint programme 
aanbieden. Hetzelfde percentage geeft ook daadwerkelijk joint degrees af. Bijzonder is dat een 
grootdeel van de Zwitserse joint degrees geen internationale, maar nationale 
samenwerkingsprogramma’s betreffen (National Report Switzerland, 2012). 
 
Joint degrees worden aangeboden in vrijwel alle vakgebieden. Met in het bijzonder studie 
programma’s in Humanities en Natural Sciences van de universiteiten en Engineering, IT, 
Architecture, Building Engineering en Planning van de Universities of Applied Sciences (ibid.). 

2.9 Conclusie 
Hoewel wetgeving een herkende beperkende factor kan zijn voor joint programmes (Knight, 2008) 
lijkt er vooralsnog weinig onderzoek gedaan te zijn naar aspecten in de wetgeving die het opstarten 
en onderhouden van joint programmes juist lijken te bevorderen. Ook op basis van de beschreven 
landen in dit hoofdstuk kan er geen eenduidige conclusie worden getrokken over wat wel en wat 
juist niet werkt. Zo is er weinig regelgeving in Zwitserland en juist aardig veel in Spanje. 
Desalniettemin bieden 75-100% van de instellingen in beide landen joint programmes aan. Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat het in Zwitserland met name joint programmes tussen Zwitserse 
instellingen zelf zijn.  
 
Misschien is het zo dat niet de wetgeving, maar het beleid en de bereidwilligheid van instellingen een 
belangrijkere rol spelen in het opstarten van joint programmes. Het volgende hoofdstuk gaat dieper 
in op deze aspecten.  
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Hoofdstuk 3: Beleid betreffende joint programmes in Europa 

3.1 Introductie  
Dit hoofdstuk gaat in op de noemenswaardige bevindingen uit de verschillende Europese landen op 
het gebied van beleid en ook deels regelgeving. Gekozen is om dit niet te doen per land, maar per 
onderwerp. De bevindingen zijn geclusterd onder belangrijke aspecten van joint programmes.  

3.2 Inschrijving van studenten in een joint programme  
In Duitsland kunnen studenten die deelnemen aan joint programmes of double degree programmes 
ingeschreven worden als uitwisselingsstudenten voor maximaal twee semesters. Door de studenten 
in te schrijven als uitwisselingsstudenten vallen zij buiten de geldende numerus clausus.  
 
Joint programme studenten worden in Spanje op dezelfde manier toegelaten en ingeschreven als 
Spaanse studenten.  
 
Volgens richtlijnen van de Higher Education Statistics Agency in het Verenigd Koningrijk moeten 
studenten in joint programmes ingeschreven worden als: ‘Registered at reporting institution - 
studying overseas for UK HEI award other than at an overseas campus of reporting institution’.7   

3.3 Tuition fees 
Deense instellingen mogen tuition fees vragen aan studenten van buiten de EEG en studenten die 
een (joint) programme volgen dat volledig in het buitenland wordt aangeboden. Tuition fees mogen 
niet gevraagd worden aan studenten die ingeschreven staan aan een Deense instelling en verplicht of 
optioneel een deel van het programma in het buitenland mogen / willen volgen. Voor Erasmus 
Mundus programma’s mogen instellingen wel een deel van de kosten in rekening brengen bij de 
studenten.  
 
In Duitsland is in veel Länder het vragen van tuition fee niet toegestaan. Er bestaan wel 
uitzonderingen voor het vragen van tuition fees aan studenten van buiten de EEG.  
 
In Spanje wordt jaarlijks de wettelijke tuition fee bepaald. Universiteiten zijn wettelijk verplicht om 
deze tuition fee aan te houden voor zowel reguliere programma’s als joint programmes. Voor joint 
programmes kan dit problematisch zijn omdat de tuition fee vaak eerder bepaald is en wellicht ook 
minder makkelijk te veranderen is. Hier is immers afstemming met de buitenlandse partners voor 
nodig. De veranderde tuition fees kunnen invloed hebben op het budget van de joint programmes.  
 
Wettelijk gezien mogen Zweedse instellingen geen tuition fee vragen aan studenten uit de EEG voor 
het deel van het joint programme dat zij in Zweden volgen. Desalniettemin hebben sommige 
Zweedse instellingen wel een fee gevraagd aan EEG-studenten. De Swedish Higher Education 
Authority heeft de Zweedse overheid ingelicht over deze wettelijk niet toegestane praktijken.  
 
In Zwitserland gelden voor joint programmes dezelfde tuition fees regels als voor de reguliere 
programma’s. De hoogte van de fees verschilt per instelling. Voor buitenlandse studenten hanteren 

7 Zie voor meer informatie: www.hesa.ac.uk/C12052/A/TYPE.html (accessed 07-11-2013) 
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sommige instellingen een verhoogde fee. Dit kan ook gedaan worden voor joint programmes. De 
jaarlijkse tuition fees voor buitenlandse studenten variëren van 1.266 CHF tot 8.000 CHF (1.000 EUR 
– 6.500 EUR).  

3.4 Studieduur en locatie van het programma 
In Denemarken hebben de joint programmes een zelfde lengte als normale studieprogramma’s. Dit is 
dus voor bachelorprogramma’s drie jaar en masterprogramma’s twee jaar. De locaties waar de joint 
programmes gegeven wordt moet omschreven zijn in het kwaliteitswaarborgingsdocument op basis 
waarvan het programma geaccrediteerd is.   

In de “Common Structural Guidelines of the Länder” (resolution of the Standing Conference of the 
Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 10 
October 2003 as amended on 04 February 2010) zijn richtlijnen opgenomen die betrekking hebben 
op de duur en de structuur van joint programmes. Sommige richtlijnen stellen numerieke eisen aan 
de programma’s in termen van het aantal modules en ECTS. Deze vereisten kunnen beperkend zijn in 
het aangaan van joint programmes met instellingen uit landen waar de ECTS standaard niet wordt 
gehanteerd. Accreditatieagenturen kunnen echter afwijken van deze specifieke bepalingen, waardoor 
accreditatie van joint programmes indien dat nodig is toch kan.  

De duur van een joint master’s degree van twee jaar kan een obstakel zijn. In het bijzonder als de 
normale duur van een master programma in een land één jaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval in 
Spanje.  
 
Sommige Spaanse universiteiten hebben intern beleid dat voorschrijft dat een minimaal aantal ECTS 
verkregen moet worden bij hun instelling om erkend te worden als een joint programme van de 
instelling. Zo wordt bijvoorbeeld gehanteerd: 30 ECTS bij 120 ECTS programma’s en 20 ECTS bij 60 
ECTS programma’s.  
 
De lengte van joint programmes in Zwitserland is normaal gesproken gelijk aan de lengte van de 
reguliere programma’s. Uitzonderingen kunnen er wel zijn met betrekking tot lengte van double 
degree programma’s; studenten moeten meer doen om meerdere diploma’s te ontvangen. De 
locaties van de joint programmes wordt bepaald in de samenwerkingsovereenkomsten en het 
daaruit volgende studieprogramma. Er wordt een coördinerende instelling aangewezen die 
verantwoordelijk is voor het management van het programma ook voor het uitgeven van de 
diploma’s.  

3.5 Accreditatie 
In Denemarken moeten Erasmus Mundus programma’s altijd een kwaliteitswaarborg hebben dat 
gebaseerd is op de Europese ‘standards and guidelines for quality assurence’. Om deze reden moet 
de kwaliteitscontrole uitgevoerd worden door een accreditatieagentuur die geregistreerd is in de 
EQAR. Overige joint programmes moeten uiteraard ook een kwaliteitswaarborg hebben. Hiervoor 
mogen instellingen echter ook een niet in de EQAR geregistreerde accreditatieagentuur gebruiken, 
zolang deze maar internationaal erkend is.  
 
In Duitsland is gebleken dat bij joint programmes of bij transnationale programma’s de accreditatie 
een zwaar punt is. Als men de reguleringen al weet, dan is het vaak nog moeilijk om de 
accreditatiebeslissingen aan de andere kant van de landsgrens ook te laten gelden. Instellingen 
hebben vaak geen weet van de exacte regels (Wilde, 2010). De coördinatie om transnationale 
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programma’s geaccrediteerd te krijgen vergt heel veel tijd en energie, waarbij de verschillende 
accreditatieagenturen andere regels toepassen (Wilde, 2010). Het grootste probleem zit vaak in de 
niet compatibiliteit tussen de verschillende nationale accrediteringsregels.  
 
In Duitsland is voor double degree programmes geen additionele accreditatie nodig als het 
bestaande programma al geaccrediteerd is. Joint programmes die leiden tot een joint degree moeten 
wel apart geaccrediteerd worden. Recent is het mogelijk geworden voor Duitse 
accreditatieagenturen om accreditatiebesluiten over te nemen van buitenlandse 
accreditatieagenturen als deze lid zijn van EQAR or ENQA en als de toegepaste kwaliteitscriteria niet 
veel afwijken van de criteria gehanteerd in Duitsland. Door het overnemen van accreditatiebesluiten 
kan het aangaan van joint programmes makkelijker zijn geworden. De German Accreditation Council 
gaat een pilot project starten samen met de NVAO om de accreditatie van joint programmes 
Nederlandse en Duitse instellingen te faciliteren.  
 
In Spanje moeten alle joint programmes geaccrediteerd worden. Voor Erasmus Mundus 
programma’s wordt dit automatisch gedaan nadat de Europese Commissie het Erasmus Mundus 
programma goedkeurt. Volgens een Spaanse instelling zou het goed zijn als deze snelle procedure 
ook voor de overige joint programmes gehanteerd zou worden.  
 
De Swedish Higher Education Authority is verantwoordelijk voor het accrediteren en controleren van 
de kwaliteit van joint programmes. Universiteiten die niet professioneel georiënteerde joint 
programmes (i.e. andere studies dan bijvoorbeeld recht en gezondheidswetenschappen) aanbieden 
hebben deze programma’s niet laten accrediteren. Of dit wel of niet nodig is blijkt wettelijk gezien 
een grijs gebied.  
 
In Zwitserland is accreditatie op studieprogrammaniveau ongebruikelijk; accreditatie gebeurt op 
instellingsniveau. Er zijn daarom ook geen specifieke kwaliteitsstandaarden voor de accreditatie van 
joint programmes vastgesteld. Kortom, accreditatie van individuele joint programmes komt maar 
zelden voor.  

3.6 Prikkels om joint programmes te starten 
De Deense overheid heeft de Deense instellingen meer ruimte gegeven voor het invullen van 
internationaliseringsactiviteiten. Onderdeel hiervan was ook de versoepeling van de wet- en 
regelgeving (zie paragraaf 2.2 over ‘Ministerial order’). De focus is meer komen te liggen op het 
waarborgen van onderwijs van hoge kwaliteit vis-à-vis een focus op de handhaving van de Deense 
wetgeving. Door de versoepeling is het makkelijker geworden om joint programmes op te starten. De 
in juni 2013 door de Deense overheid uitgebrachte ‘higher education international strategy’ stelt 
onder andere als doel dat het aantal joint programmes aangeboden door Deense instellingen met 
20% moet zijn toegenomen in 2020.  
 
Sinds 2001 beheert de DAAD namens de federale overheid een stimuleringsfonds om Duitse 
instellingen aan te moedigen om internationale joint programmes op te starten met verschillende 
landen, waaronder China, Rusland, Italië, Spanje, Polen en het Groot Brittannië (Becker & Kolster, 
2012). Hiernaast heeft het Duitse ministerie van Economische Zaken financiering gegeven aan 
geselecteerde Duitse instellingen voor het ontwikkelen van duale of joint programmes met 
instellingen in de VS en Canada (ibid.). Op het gebied van transnationaal onderwijs is het ook 
belangrijk om de ‘Franco-German University’ te noemen. Dit is een initiatief van meerdere Franse en 
Duitse universiteiten. Recent hebben de Duitse federale overheid en de 16 länder ministeries 
verantwoordelijk voor hoger onderwijs een internationaliseringsstrategie uitgewerkt. Hierin worden 
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joint programmes genoemd als belangrijke aspecten die kunnen bijdrage aan de internationalisering 
(Sitzung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, 2013).  
 
Spanje en Frankrijk hebben een bilateraal programma dat het opstarten van joint programmes op 
master en PhD-niveau tussen beide landen probeert te stimuleren. Hiernaast kan de automatische 
accreditatie van Erasmus Mundus programma’s een reden zijn voor veel Spaanse instellingen om 
Erasmus Mundus programma’s op te starten en wellicht ook voor buitenlandse instellingen om 
Spaanse instellingen bij het opzetten van Erasmus Mundus programma’s te betrekken.  

3.7 Prikkels voor studenten om deel te nemen 
Spanje had beleid waarmee studenten in joint programmes financieel ondersteund werden. Dit 
beleid is echter onder druk van de financiële beperkingen stop gezet.  
 
Zwitserland heeft geen expliciet beleid voor het stimuleren van joint programmes. Wel is er op PhD-
niveau financiële steun voor studenten in een joint PhD progamme leidend tot een joint degree 
waarbij de begeleiding wordt gedaan door een Zwitserse en een andere Europese instelling (cotutelle 
de thèse).8 De financiering is bedoeld als tegemoetkoming in de reiskosten en levensonderhoud van 
de PhD-student en de supervisors.  

3.8 Opzetten van joint programmes 
Voor het opzetten van joint programmes is het belangrijk dat instellingen afstemming vinden op het 
gebied van de wetgeving en regulering van joint programmes en onderhandelen om tot een zo goed 
mogelijke uitkomst te komen voor alle betrokken partijen. Het opzetten van joint programmes die 
leiden tot een double degree lijkt eenvoudiger dan het opzetten van programma ’s die leiden tot 
joint degrees. Voor joint degrees is namelijk meer administratie, afstemming en samenwerking 
nodig.  
 
Op instellingsniveau is het mogelijk om het opzetten van joint programmes te stimuleren. Zo heeft 
een Deense instelling er duidelijk voor gekozen om de beste studenten te willen aantrekken en dit 
onder andere te willen doen door het opstellen van Erasmus Mundus programma’s. Om dit mogelijk 
te maken heeft de instelling wetenschappers die een programma willen ontwikkelen deels vrijgesteld 
van onderwijsverplichtingen. Ook heeft de Deense instelling voor het opzetten van joint programmes 
een standaard format voor samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld. Dit format wordt gebruikt in 
de onderhandelingen met potentiele buitenlandse samenwerkingspartners en heeft ook een 
handleiding met de do’s en dont’s.  
 
Een Spaanse instelling heeft een ‘International Educational Projects Unit ‘ opgericht die moet helpen 
bij de administratieve en technische ondersteuning van joint programmes. Deze afdeling maakt het 
opzetten van joint programmes eenvoudiger door te helpen bij de aanvragen en ontwikkeling van de 
joint programmes. De afdeling houdt eveneens nieuwe call for proposals in de gaten.  
 
Een Zweedse instelling stelt erg succesvol te zijn met het opstarten van Erasmus Mundus 
programma’s. Als reden hiervoor wordt genoemd dat zij joint programmes baseren op goed 
onderbouwde ideeën over wat er bereikt moet worden.  Eveneens worden joint programmes als een 

8 Voor meer informatie zie: http://www.crus.ch/information-programme/cotutelles-de-these.html?L=2 
(accessed 07-11-2013) 
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onderdeel gezien van verdere samenwerking tussen de partners op het gebied van onderzoek en 
onderwijs. Onderdeel van het succes kan ook zijn dat er vanuit de instelling gezorgd wordt voor 
administratieve ondersteuning bij het aanvraagproces.  
 
In Zwitserland worden programma’s leidend tot een joint degree veelal opgezet in bestaande 
samenwerkingsverbanden, omdat hier al enige vertrouwen en erkenning tussen de instellingen is 
opgebouwd. Om het opzetten van joint programmes eenvoudiger te maken heeft de Rectors’ 
Conference of the Swiss Universities een checklist opgesteld.9 De checklist kan gebruikt worden door 
de instellingen en is bedoeld om de instellingen gebruik te laten maken van dezelfde definities m.b.t. 
joint programmes.  

3.9 Wegnemen van obstakels 
De genoemde obstakels met betrekking tot joint programmes zijn: 

• Samenhang vinden in de wet, regelgeving en beleid van de verschillende landen; 
• Afstemming van beleid van de samenwerkende instellingen; 
• Overeenstemming vinden op het gebied van tuition fees; 
• Veelal langere duur van joint programmes (120 ECTS); 
• Zwaardere administratieve druk bij het opzetten van joint programmes die leiden tot een 

joint degree in vergelijking met programma’s die leiden tot een single of double degree; 
• Accreditatie van joint programmes. 

 
De organisaties en instellingen zijn gevraagd naar wat er gedaan wordt om de obstakels weg te 
nemen. Hierop zijn echter maar weinig antwoorden ontvangen. Dit zou kunnen suggereren dat er 
nog maar weinig gedaan wordt om de obstakels weg te nemen, dit geen prioriteit heeft en/of dat de 
obstakels niet onoverkomelijk zijn.  
 
Op het gebied van het wegnemen van obstakels kan wel een werkgroep van de Spanish National 
Agency (Grupo Español de Expertos en Bolonia; BET) benoemd worden. Deze werkgroep zoekt naar 
reguleringen die in de weg staan van de implementatie van het Bologna proces. Onderdeel hier van is 
ook het opsporen van obstakels die deelname aan joint programmes beperken.  
 
Interessant is ook het initiatief van de Danish Agency for Higher Education. Zij gaan begin 2014 een 
onderzoek doen naar de financiële en wettelijke obstakels. In dit onderzoek zullen ook studenten, 
docenten en onderzoekers bevraagd worden over de uitkomsten en voordelen van joint 
programmes. 

  

9 Zie voor meer informatie: http://www.crus.ch/?id=2364 (accessed 07-11-2013) 

17 
 

                                                           

http://www.crus.ch/?id=2364


Hoofdstuk 4: Conclusies; best practice lessen voor Nederland 

 
De quick scan toegepast in dit onderzoek geeft een indruk van de wet- en regelgeving met betrekking 
tot joint programmes in verschillende Europese landen. Hierbij moet gezegd worden dat het 
onverwacht moeilijk is gebleken om informatie te verzamelen, immers uitgebreide navraag bij de 
landen heeft minder opgeleverd dan oorspronkelijk gedacht. Het ziet er naar uit dat zowel 
overheden alsmede instellingen vaak niet volledig op de hoogte zijn van de regelgeving. 
 
Op het gebied van wetgeving is aan de hand van dit onderzoek niet te vast te stellen welke wettelijke 
verankering het aangaan van joint programmes makkelijker maakt. Zo is er weinig regelgeving in 
Zwitserland en juist aardig veel in Spanje. Desalniettemin bieden 75-100% van de instellingen in 
beide landen joint programmes aan. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het in Zwitserland met 
name joint programmes tussen Zwitserse instellingen zelf. 
 
De bevraagde hoger onderwijsinstellingen en sommige organisaties lijken wel aan te geven dat enige 
mate van flexibiliteit in de wetgeving noodzakelijk is om aansluiting te kunnen vinden bij de 
wetgeving van andere landen binnen internationale joint programmes. Een voorbeeld is wellicht 
Denemarken waar de wetgeving versoepeld is na aandringen van de hoger onderwijsinstellingen. Een 
Deense instelling raad ook Nederland aan om instellingen zoveel mogelijk ruimte in de wet te geven 
om zelf joint programmes te ontwikkelen. 
 
De kwaliteit van joint programmes moet net als reguliere studieprogramma’s gewaarborgd zijn. De 
onderzochte landen hebben op dit gebied uiteenlopende en duidelijk verschillende regels. Zo vallen 
de joint programmes in Zwitserland onder de accreditatie van de instelling zelf terwijl Duitse joint 
programmes die leiden tot een joint degree wel apart geaccrediteerd moeten worden. Belangrijk 
hierbij is dat het overnemen van accreditatiebesluiten van buitenlandse accreditatieagenturen in 
sommige landen mogelijk is gemaakt. Hierbij moet wel gelet worden op de wijze waarop de 
accreditatie tot stand is gekomen. Zo sluit de automatische accreditatie in Spanje na goedkeuring van 
een Erasmus Mundus programma door de Europese Commissie wellicht minder goed aan bij de 
totstandkoming van accreditatiebesluiten in Nederland. Een voorbeeld zou het Duitse model kunnen 
zijn, waarin accreditatiebesluiten worden overgenomen wanneer de toegepaste kwaliteitscriteria 
niet te veel afwijken van de criteria gehanteerd in Duitsland.  
 
Op grond van de bevindingen in het buitenland zouden wij voor het Nederlandse beleid de volgende 
overwegingen mee willen geven: 
 Sommige landen (zoals Denemarken en Spanje) lijken een duidelijk beleid te hebben die het 

aantrekkelijker maakt om Erasmus Mundus programma’s op te starten. Immers zijn Erasmus 
Mundus programma’s aantrekkelijk voor studenten doordat er scholarships aangeboden 
worden. Ook zien sommige instellingen het hebben van Erasmus Mundus programma’s als 
een teken van kwaliteit.  

 Het Verenigd Koningrijk lijkt joint programmes niet als losstaand aspect van 
internationalisering te zien, maar heeft dit meer gekoppeld aan het bredere thema van 
transnationaal onderwijs. Hieronder valt ook het uitreiken van diploma’s voor studies 
volledig gevolgd in het buitenland. Kortom, het beleid heeft een bredere link naar de 
internationaliseringsmogelijkheden van instellingen.  

 Uiteraard moet er ook nagedacht worden over hoe joint programmes passen binnen de 
reguliere organisatie van een hoger onderwijssysteem. Een belangrijk aspect hierbij is de 
lengte van een joint programme versus de lengte van een regulier programma. Zo hebben in 
de praktijk veel joint master’s programmes een lengte van twee jaar, terwijl in sommige 
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landen (bijvoorbeeld Spanje) de reguliere duur van master programma’s veelal één jaar is. 
Dit kan gevolgen hebben voor de financiering van programma’s en de comptabiliteit van 
hoger onderwijssystemen. Ook voor studenten kan het onduidelijkheden opleveren, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het wel of niet kunnen krijgen van studiefinanciering en de 
meenneembaarheid hiervan.  

 Bij het opstarten van joint programmes hebben hoger onderwijsinstellingen zelf vaak de 
belangrijkste rol. Uit de antwoorden van de instellingen komen ook practices naar voren 
waarmee instellingen het opstarten van joint programmes stimuleren. Dit doen zij 
bijvoorbeeld door het opzetten van administratieve ondersteuning (Spanje) en door 
wetenschappers vrij te stellen van onderwijsverplichtingen zodat zij ruimte krijgen voor het 
op eigen initiatief ontwikkelen van joint programme (Denemarken).  

 Tot slot, zou er gekeken kunnen worden hoe en of er mogelijkheden zijn om uit bestaande 
samenwerkingsverbanden tussen hoger onderwijsinstellingen joint programmes te laten 
voortkomen. Misschien dat nationaal beleid op dit terrein beter aan kan proberen te sluiten 
bij de vele netwerken waar de instellingen actief in zijn. 
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Bijlage: Vragenlijsten 

For national agencies 
1. Could you explain the legal framework that allows higher education institutions in your 

country to offer joint programmes with foreign partner institutions? 
a. Are there aspects of the legal framework that enhance / stimulate the establishment 

of joint programmes, and in particular of programmes leading to a joint degree? 
b. Are there aspects of the legal framework that hinder the establishment of joint 

programmes, and in particular of programmes leading to a joint degree? 
c. How do institutions use the opportunities offered by the legal framework? 
d. How do institutions cope with the hindering aspects (if any)? 

2. Can you explain in more detail what the legal framework regulations in case of joint 
programmes are with relation to: 

a. Enrolment (and selection) of students  
b. The payment of tuition fees  
c. Degree granting authority (who provides the diploma) 
d. The length (duration) of the joint programme (in relation to the duration of  normal 

study programmes) 
e. The location of where the programme has to be followed 
f. The accreditation of the joint programme (who accredits? Does it need to be a 

separate accreditation or is the accreditation of the “mother programmes” 
sufficient?) 

g. Are there any particular regulations with respect to joint programmes leading to a 
joint degree?  

3. Could you explain more about governmental policies in the area of joint programmes? (One 
can think of subsidies to establish joint programmes; inclusion of such programmes/students 
in regular funding models;  student financing opportunities; …) 

a. Are there specific governmental policies that enhance / stimulate institutions to offer 
joint programmes, and in particular of programmes leading to a joint degree? 

b. How do institutions make use of the stimulating opportunities? 
c. Are there aspects of the governmental policies that hinder the establishment of joint 

programmes? 
d. How do institutions cope with the hindering aspects (if any) 

4. Do you know any institutions that themselves implemented policies that stimulate the 
establishment of joint programmes (i.e. leading to multiple, double and joint degrees)? 

5. What are the obstacles institutions encounter when setting up joint programmes and how do 
institutions, together with their foreign partner institutions, overcome these obstacles? 

6. Are there other practises in terms of legal frameworks, governmental or institutional policies 
you know of which enhance and stimulate the establishment of joint programmes, in 
particular of programmes leading to a joint degree? 

7. Would you like to suggest any higher education institution(s) or countries that in your view 
are rather advanced in the development of joint programmes?  

a. Could you provide us with the contact details of a person involved with joint 
programmes of the named higher education institution (if any).  
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For institutions 
1. Could you explain the legal framework that allows your institution to offer joint programmes 

with foreign partner institutions? 
a. Are there aspects of the legal framework that enhance / stimulate the establishment 

of joint programmes, and in particular of programmes leading to a joint degree? 
b. How did your institution use the opportunities offered by the legal framework? 
c. Are there aspects of the legal framework that hinder the establishment of joint 

programmes, and in particular of programmes leading to a joint degree? 
d. How did your institution cope with the hindering aspects (if any)? 

2. Can you explain in more detail what the legal framework regulations in case of joint 
programmes are with relation to: 

a. Enrolment (and selection) of students  
b. The payment of tuition fees  
c. Degree granting authority (who provides the diploma) 
d. The length (duration) of the joint programme (in relation to the normal duration of 

programmes in your country) 
e. The location of where the programme has to be followed 
f. The accreditation of the joint degree study programme (who accredits? Does it need 

to be a separate accreditation or is the accreditation of the “mother programmes” 
sufficient?) 

g. Are there any particular regulations with respect to joint programmes leading to a 
joint degree?   

3. Could you explain more about governmental policies in the area of joint programmes? (One 
can think of subsidies to establish joint programmes; inclusion of such programmes/students 
in regular funding models;  student financing opportunities; …) 

a. Are there specific governmental policies that enhance / stimulate your institution to 
offer joint programmes, and in particular of programmes leading to a joint degree? 

b. Are there aspects of the governmental policies that hinder the establishment of joint 
programmes, and in particular of programmes leading to a joint degree? 

c. How did your institution make use of the stimulating opportunities? 
d. How did your institution cope with the hindering aspects (if any) 

4. Did your institution itself implement institutional policies that stimulate the establishment of 
joint programmes (i.e. leading to multiple, double and joint degrees)? 

5. What are to obstacles you encountered when setting up joint programmes and how did your 
institution, together with the foreign partner institutions, overcome these obstacles? 

6. Are there other practises in terms of legal frameworks, governmental or institutional policies 
you know of, which enhance and stimulate the establishment of joint programmes, in 
particular of programmes leading to a joint degree? 

7. Would you like to suggest any other higher education institution(s) or countries that in your 
view are rather advanced in the development of joint programmes?  
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