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Historie & het programma 1 

GBL is een lang lopende samenwerking in onderzoek en onderwijs. 

 - veel onderzoeksprojecten 

 - na Bologna samenwerking richting een gezamenlijke 

 master 

 

Netwerk: (Renne, Paris5, UiB, RWHT, ELTE & VU (coördinator) 

 

Partners:  -Veel universiteiten (bv Stanford, Rome)  

  - Onderzoeksinstellingen (bv TNO)  

  - Bedrijven (Shell, Total) 

 

 



Historie & het programma 2 

3 mogelijke begin instellingen: Renne, Bergen & VU 

 

Specialistische instellingen: Renne, Bergen & VU, RWTH Aachen, 

Parijs 5 Marie curie, ELTE 

 

Overige Partners (ongeveer 15 industrie & Universiteiten) 

 

Mobiliteit per semester/jaar 



Erasmus Mundus & start GBL 

Diverse EU aanvragen GBL:  

 - curriculum ontwikkeling (toegewezen) 

 - 2x EM aanvragen (afgewezen) 

 

Start Double degree programma; september 2008 (vooruitlopend 

op de EM aanvraag van 2009) 

 

Waarom gaan voor een joint accreditatie terwijl het geen Erasmus 

Mundus is? 

 EM is beursprogramma & de academische inhoud is minder van belang. 

 (in dit geval wilden de academici het programma niet aanpassen om 

 EM gelden te krijgen) 

 



Double degree naar Joint degree 

Waarom deze stap? 

 - Partners vonden Double degree vanaf het begin minder 

 wenselijk 

 - Interne regels veranderden (nog maar 40% vrijstelling  

 mogelijk en vakken mogen niet meer op 2 cijferlijsten) 

 - Informatie naar studenten is eenvoudiger 

 - Eenvoudiger eenduidige kwaliteitscontrole en eindtermen 

 - Aantrekkelijker voor studenten  



De Joint degree accreditatie 

Het was een pilot (weinig informatie en veel onduidelijkheden) 

 

Waarom deelname? 

• Vanuit het werkveld (onderzoek en industrie) is er vraag naar studenten die door 

dit consortia samen opgeleid worden.  

• De kennis van de verschillende instellingen in het vakgebied is specifiek en ook is 

de invalshoek is per instelling verschillend.  

• Het afnemende veld vindt de internationale component erg belangrijk. 

• Het afnemende veld vindt een joint degree wenselijker dan 2 diploma’s. 

 

Het was een logische stap en een kans 

 

 



De Joint degree Accreditatie 2 

Moeilijkheden; 

• Tijdsdruk 

• Aanleveren informatie (openbaarheid informatie) 

• Grote verschillen bijhouden benodigde informatie 

• NVAO vraagt veel meer dan men in het buitenland gewend is 

•             Het ging om de accreditatie van een Research master (naast 

 NVAO was ook de KNAW betrokken) 

•  Het protocol kwam na het indienen van ons rapport 

 

 

 

 

 

Wij begonnen met 6 partners en we bleven met zijn 3en over! 

 



De Joint degree Accreditatie 3 

Verschillen: 

– Door de organisatie van het programma was de te 

verzamelen informatie was veel groter. 

– Aanwezigheid buitenlandse gasten (ook in de commissie) 

– Onduidelijkheid over wat de commissie wilde weten (over de 

internationale component) 

 



Vervolgstappen  

De officiële toekenning is nog (steeds) niet binnen (wel een 

toezegging dat hij er komt).  

 

We gaan wel verder in de verwachting dat wij per september 2011 

beginnen met de joint degree. 

 

Contractuele onderhandelingen zijn bezig (Bijvoorbeeld financiële 

consequenties van een joint degree worden langzaam duidelijk) en 

de organisatie staat bijna. 

 



Organisatie GBL 

De VU is de coördinerende instelling: 

 

– Aanmelding bij de VU 

– Diploma gemaakt door de VU 

– Resultaten bij de partners worden doorgegeven aan de VU 

en ook geregistreerd 

– Studenten zijn tijdens hun gehele studieduur ingeschreven 

bij de VU  

– Bij de VU is het secretariaat van de opleiding 

 

Afstemming met externe organisatie moet nog gebeuren (bv DUO) 



Financien GBL 

Financiële stromen via Secretarial Office/Consortium:  

 

- Collegegelden (VU krijgt niet voor elke student geld!) 

- Administratieve Ondersteuning 

- Bijeenkomsten Board 

- Veldwerkvergoedingen studenten 

 

 

Er wordt aangesloten op nationale financiële regelingen 

(bekostiging) en deze financiën blijven bij de individuele partners! 

 

 



Kwaliteitscontrole  

Contractueel vastgelegd 

 

– 1 centrale examencommissie (benoemd door FALW) 

– 1 centrale opleidingscommissie 

– Alle vakken geëvalueerd grofweg zoals wij in Nederland 

gewend zijn 

– Regels en richtlijnen (als annex in het contract) die overal 

gelijk zijn 

– 1 Onderwijs Examen Reglement (OER) (als annex) 



Vragen? 


