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Inhoud 

Wat zijn joint degrees? 
    

Waarom joint degrees? 
 

Wetgeving en uitgangspunten 

Regelingen - Kwaliteit - Administratie 

   NVAO – CDHO 
   inschrijving – collegegeld – bekostigen - tellen 
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Wat zijn joint degrees? 

Op basis van gezamenlijk programma 

Gezamenlijke graad – gezamenlijk diploma 

Joint degree  dan wel double/multiple degree 

 

Internationaal:  

    meer instellingen uit meer landen  
    gezamenlijk verantwoordelijk 

 

Nationaal-Nederland 

    meer instellingen gezamenlijk verantwoordelijk 
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Waarom joint degrees? 

Internationaal 

• beste van Europa in etalage 

• beste studenten kunnen aantrekken 

• profileren met goede/beroemde partners  
 
Nationaal 

• efficiency 

• goed aanbod met best beschikbare docenten 

• voor betrekkelijk kleine groep studenten 
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Internationaal – waar gaat het om? (1) 

Kwaliteitsslag in heel Europa 

1999 Bologna verklaring Ministers hoger onderwijs  

Doel: Onderwijs in Ba-Ma structuur in 2010 

 

Ministers monitoren ontwikkeling: Bologna Proces 

-  conferenties 2001, 2003, 2005, 2007, 2009,… 

-  elke conferentie nieuwe doelen erbij  
   voor het algemene kwaliteitsdoel:  
   goed, innovatief onderwijs 
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Internationaal – waar gaat het om? (2) 

Kwalitatief goed onderwijs 

 

Heldere situatie voor studenten 

“Student-centred” 

Leeruitkomsten per programma helder 

60 ECTS per jaar 

Bereikte leeruitkomsten van student getoetst  

Diploma Supplement  
       informatief over niveau van leeruitkomsten 
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Wetgeving bidiplomering/joint degree 
 

 

Wet versterking besturing:  

                               joint degrees mogelijk: 

 

Regelt Nederlandse situatie voor joint degrees  
 
(niet per se Erasmus Mundus programma’s) 
 

Bevat aantal voorwaarden/eisen.  
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Belangrijke uitgangspunten bij vormgeving 
 

De deelnemende Nederlandse instelling(en)  

     zijn verantwoordelijk voor én  

     aanspreekbaar op  

  naleving van Nederlandse wetgeving. 

 
Kwaliteitsniveau van het onderwijs moet zijn 
gewaarborgd. 

 
Positie van student moet goed geborgd zijn. 
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Joint degree met buitenlandse instelling(en) 

Nederlandse instelling is verantwoordelijk: 

Accreditatieverplichting 

Sommige wettelijke voorschriften gelden 
integraal, bijv. OER, getuigschriften, toelating en 
nevenvestiging 

Andere elementen kunnen de instellingen 
onderling afspreken wie verantwoordelijk is. 



10 

Opleiding - afstudeerrichting 

Gevolgen: 

 

•Accreditatieverplichting 

•Macrodoelmatigheid 

•Inschrijving 
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Kwaliteitszorg  

 
Nieuwe opleiding 
     
    NVAO Toets Nieuwe Opleiding - protocol joint degree opleiding 
                       eisen aan afspraken tussen partners 
     
     
    CDHO Doelmatigheidstoets - protocol joint degree opleiding 
              brief OCW – iets lichtere eis aan vestiging  
 
Bestaande opleiding 
 
    Accreditatie  -   protocol NVAO 
                      eisen aan afspraken tussen partners 
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Kwaliteit – CROHO registratie 

 

Joint programmes in CROHO zichtbaar 

 

Joint afstudeerrichting in CROHO zichtbaar 
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Kwaliteit opleiding en inschrijving  

Opleiding 

Binariteit?  één opleiding- één soort graad 
bekostigd + onbekostigd = onmogelijk 
 

Student 

Inschrijving bij één opleiding – één collegegeld 
 
Instelling  
  geeft inschrijving door aan andere inst. en elk aan DUO 
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Bekostiging - collegegeld 

Reguliere bekostigingsbepalingen gelden: 
 

Betaling wettelijk collegegeld =  
                                  meetellen voor bekostiging  

 

Hoofdregels wettelijk collegegeld: 

-(in principe) 1 bachelor/ 1 master (behaald in 
Nederland); 

-Woonachtig (= ingeschreven) in NL of buurland; 

-EER’er / Surinamer. 
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Collegegeld joint degree 

Wettelijk collegegeldbepalingen gelden integraal. 
 

Uitzonderingsbepaling voor instellingscollegegeld: 
mag onder niveau van wettelijk collegegeld liggen 

(mag 0 zijn).  
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Financiering - bekostiging 

Student met wettelijk collegegeld telt mee voor de 
bekostiging. 

 

Instellingen kunnen afspraken maken over 
onderlinge verrekening. 
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Bekostigen en tellen  

 

Vastgelegd 

Koppeling inschr-gba materieel 1 okt 2012;  
                            heeft gevolgen voor begrotingsjaar 2015   

 

Voorstellen van instellingen; nog politiek te bekrachtigen: 

 

-Gelijkschakeling peildatum woonplaats-nationaliteitsvereiste 

-Peildatum 30 sept (of jaar ervoor of 30 nov erna) 

-In te voeren vanaf begrotingsjaar 2013? of 2014 
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Twee tarieven voor één masteropleiding 

 

WHW artikel 7.46 lid 3 zegt: 

 

Het instellingsbestuur kan per opleiding of groep van opleidingen 

 

of per groep of groepen studenten 

 

een verschillend instellingscollegegeld vaststellen.  
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Internationaal bewijs betaald collegegeld 

 

De instelling moet kunnen laten zien dat de student aan zijn wettelijke 
verplichtingen voldoet. 

 

Dat wil zeggen: 

Het verschuldigde collegegeld betaald heeft dan wel zich 
gecommitteerd heeft dit te betalen aan de NL instelling. 

 

Wanneer met aantoonbare instemming van de student dit committment 
van betaling aan de NL instelling, via een buitenlandse universiteit 
schriftelijk is verkregen, kan de instelling laten zien dat de student aan 
zijn wettelijke verplichtingen voldoet. 
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Diploma en multiple samenwerking 

 

Een student kan alleen van die instellingen en ondertekend door die 
hoogleraren die hem/haar daadwerkelijk begeleid hebben een (joint) 
diploma ontvangen. 
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Vragen - contact 

 

m.e.leegwater@minocw.nl 

h.l.w.m.vandentillaart@minocw.nl  

 

www.vsnu.nl/jointdegrees 
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