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Managementsamenvatting

In 2014 heeft het Duitsland Instituut Amsterdam in samenwerking met het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap onderzoek uitgevoerd naar 
joint programmes tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. In het kader 
van dit onderzoek zijn op basis van wet- en regelgeving verschillen op het 
gebied van het hogeronderwijsbeleid van beide landen in kaart gebracht die 
problematisch zouden kunnen zijn bij samenwerkingen, met name voor de 
realisatie van joint en double degrees. Om te achterhalen of deze verschil-
len in de praktijk relevant zijn, zijn voorgesprekken met zes programma-
coördinatoren gevoerd, waarna een vragenlijst is opgesteld en verstuurd 
aan alle coördinatoren van joint programmes tussen Nederland en Noord-
rijn-Westfalen. Op basis hiervan worden in dit rapport enkele suggesties, 
wensen en aanbevelingen genoemd. Deze zijn zowel geadresseerd aan de 
overheid als aan de instellingen van hoger onderwijs. De uitkomsten van de 
genoemde onderzoeksfasen worden hieronder kort opgesomd. In het rap-
port wordt hierop uitvoeriger ingegaan. 

Op basis van wet- en regelgeving zijn op het gebied van hoger onderwijs ver-
schillen ten aanzien van volgende gebieden tussen Nederland en Noordrijn-
Westfalen gevonden:

•	 Studielast
•	 Omvang studiejaar in European Credits
•	 Semestertijden
•	 Becijfering
•	 Manier van inschrijving
•	 Collegegeld en studiefinanciering
•	 Financieringsmodellen
•	 Toegangsbeperking
•	 Evaluatie en accreditatie
•	 Samenwerking
•	 Organisatiestructuren
•	 Taal
•	 Cultuur

Uit de gevoerde voorgesprekken en de resultaten van de ingevulde vragen-
lijst blijkt dat van bovengenoemde verschillen met name de semestertij-
den, het collegegeld en studiefinanciering, de financieringsmodellen, de 
evaluatie en accreditatie, de organisatiestructuren en de wetenschaps- en 
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M a n a g e M e n t s a M e n Vat t i n g

instellings cultuur problematisch kunnen zijn bij samenwerkingen. In het 
tweede hoofdstuk wordt in detail ingegaan op bovenstaande verschillen.

Uit de door middel van de interviews en vragenlijst ingewonnen informatie 
komen de volgende wensen en aanbevelingen naar voren:

•	 Eenvoudige accreditatieprocedures
•	 Bestendige wetgeving
•	 Meer inhoudelijke kennis in het accreditatieorgaan
•	 Vergoeding (deel) van de administratiekosten door de overheid
•	 Subsidies ter verlaging van de instellingstarieven (voor niet EU- 

studenten)
•	 Ideële prikkels van bovenaf
•	 Verheldering van de regels rondom joint programmes
•	 Formuleren meerwaarde joint degrees ten opzichte van double degree-

programma’s
•	 Nauwere samenwerking tussen de instelling en het accreditatieorgaan
•	 Uitzonderingen op de verplichting tot heffing van collegegeld

Tot slot zijn de volgende belangrijkste tips gericht aan instellingen voor 
hoger onderwijs te onderscheiden:

•	 Overleg waarbij de samenwerkende partijen fysiek aanwezig zijn
•	 Verschillen van tevoren in kaart brengen
•	 Wederzijds inzicht in en begrip voor wet- en regelgeving en procedures
•	 Bereidheid tot het sluiten van compromissen
•	 Creativiteit, flexibiliteit, geduld en inzet

In het hoofdstuk ‘Conclusie en aanbevelingen’ worden de wensen, aanbeve-
lingen en tips uitvoeriger besproken.
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Lijst van afkortingen

ASIIN  Akkreditierungsagentur für Studiengange der 
 Ingenieurswissenschaften, der Informatik, der 
 Naturwissenschaften, der Mathematik und der Lehramter
BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst
DIA Duitsland Instituut Amsterdam
EAPAA  European Association for Public Administration Accreditation
EC European Credit
ECTS European Credit Transfer System
EU Europese Unie
FIBAA  Foundation for International Business Administration 
 Accreditation
HBO Hoger Beroepsonderwijs
LHG Landeshochschulgesetz
MA Master of Arts
MSc Master of Science
MULTRA Mutual Recognition of Accreditation Results regarding 
 Joint Programmes 
NQA  Netherlands Quality Agency
NRW Noordrijn-Westfalen
NVAO  Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OV Openbaar Vervoer
QANU  Quality Assurance Netherlands Universities
VSNU  Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
WHW Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WO Wetenschappelijk Onderwijs



7

V
a

n
 k

n
e

l
p

u
n

t
e

n
 t

o
t

 k
a

n
s

e
n

1.  Inleiding

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de stand van zaken 
omtrent joint programmes tussen Nederland en de Duitse deelstaat Noord-
rijn-Westfalen, in opdracht van het Duitsland Instituut Amsterdam. De 
onderzoeksvraag is geformuleerd naar aanleiding van de taakstelling van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het DIA. 

Joint programmes kunnen worden gezien als resultaat van het Bolognapro-
ces. De Bolognaverklaring had tot doel de oprichting van één Europese 
ruimte voor hoger onderwijs. Sinds de ondertekening van de Bolognaverkla-
ring in 1999 vinden ongeveer eens per twee jaar conferenties plaats waarin 
verdere doelstellingen en actiepunten worden besproken door de Europese 
ministers van hoger onderwijs. De conclusies van de conferenties worden 
als communiqués naar buiten gebracht. Tijdens de conferentie van Praag in 
2001 is de wens uitgesproken dat instellingen voor hoger onderwijs geza-
menlijk modules, cursussen en studieprogramma’s gaan aanbieden met 
als uiteindelijke doel het realiseren van joint degrees. Deze samenwerkin-
gen moesten onder meer dienen ter versterking van de Europese dimensie 
binnen het hoger onderwijs. Tevens moesten zij zorgen voor een bredere 
inzetbaarheid van afgestudeerden op de arbeidsmarkt.1 

Onder een joint programme wordt in dit geval verstaan: een gezamenlijk 
opleidingsprogramma dat wordt verzorgd door verschillende instellingen, 
waarbij studenten aan tenminste twee verschillende onderwijsinstellingen 
onderwijs krijgen en ofwel een joint degree of een double/multiple degree2 
ontvangen. Een joint degree-programma is een joint programme dat leidt 
tot één gemeenschappelijk diploma. Elke deelnemende instelling moet een 
substantieel deel van de opleiding verzorgen en de deelnemende instel-
lingen tezamen zijn verantwoordelijk voor de opleiding in zijn geheel. Een 
double/multiple degree-programma is een joint programme dat leidt tot 
twee of meerdere diploma’s. Ook hier moet elke deelnemende instelling 
een substantieel deel van de opleiding verzorgen. De formele verantwoor-
delijkheid van de Nederlandse instelling is echter beperkt tot het onderdeel 
van het studieprogramma dat leidt tot afgifte van het eigen diploma.3 Het 

1 Towards the European Higher Education Area, Communiqué of the meeting of European 
Ministers in charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001.

2 Hierna ‘double degree’ genoemd.
3 VSNU, ‘Internationale joint programmes bij Nederlandse universiteiten.  Tussenrapportage 

project stimulering joint degrees’, 2012, http://www.vsnu.nl/files/documenten/

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20Joint%20Degrees%20VSNU.pdf
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1 .  i n l e i d i n g

gaat bij joint programmes meestal om masterprogramma’s, maar gezamen-
lijke bachelors komen ook voor. In het uitgevoerde onderzoek is gekeken 
naar knelpunten en problemen in de realisatie en organisatie van joint en 
double degrees, maar ook naar pragmatische oplossingen. Deel van dit rap-
port is tevens een inventarisatie van aanbevelingen aan de verantwoorde-
lijke overheidsorganen. 

Daarnaast vindt in september 2014 naar aanleiding van dit onderzoek 
in Münster een conferentie plaats, geïnitieerd en georganiseerd door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerium für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, het 
Duitsland Instituut Amsterdam en het Zentrum für Niederlande-Studien te 
Münster.4 De conferentie zet de discussie rond Nederlands-Duitse studen-
tenmobiliteit voort die in februari 2013 in Nijmegen in gang werd gezet 
met de voorloperconferentie Kansen verzilveren: op weg naar een Duits-
Nederlandse mobiliteitsagenda. Een cruciaal punt hierbij was de disbalans 
in studentenmobiliteit tussen Nederland en Duitsland. Zo liep de studen-
tenmobiliteit van Duitsland naar Nederland tussen 2005 en 2010 van 
11.898 studenten op tot 22.066; het aantal studenten dat van Nederland 
naar Duitsland ging bleef die jaren rond de 1.600 studenten steken.5 Inmid-
dels is het aantal Duitse studenten in Nederland nog verder opgelopen (en 
bedroeg in het studiejaar 2012/2013 25.019),6 terwijl het aantal Neder-
landse studenten in Duitsland maar heel licht is gestegen (in het studiejaar 
2012/2013 bedroeg dit 1.905).7

Op basis van deze cijfers werd tijdens de conferentie geconstateerd dat 
een betere balans in de studentenmobiliteit tussen Nederland en Duitsland 
wenselijk zou zijn. De Nederlandse overheid werkt op zeer veel gebieden 
samen met Duitsland en streeft een nog hechtere samenwerking na. Een 
kwart van alle Nederlandse economische, culturele en maatschappelijke 
buitenlandse contacten vindt momenteel plaats met Duitsland.8 Zowel stu-
dentenmobiliteit als onderwijssamenwerking in het algemeen kan werken 
als katalysator bij samenwerking tussen Nederland en Duitsland op econo-
misch, politiek en cultureel gebied. Meer onderwijssamenwerking kan op 

Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20
Joint%20Degrees%20VSNU.pdf, geraadpleegd op 25-04-2014.

4 Gezamenlijke studieprogramma’s en andere vormen van samenwerking in het hoger onder-
wijs tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland, 15 september 2014, Münster. 

5 OECD, ‘Education at a Glance’, 2013.
6 Statistisches Bundesamt (2013), ‘Deutsche Studierende im Ausland‘, p. 17.
7 Statistisches Bundesamt (2012), ‘Bildung und Kultur: Studierende an Hochschulen‘, Fach-

serie 11, Reihe 4.1, p. 383 en idem (2013), p. 375.
8 Els Heuts, ‘Populaire studiebestemming, maar niet voor Nederlanders’, in: Nuffic, Transfer, 

jaargang 21, september/oktober 2013, Alblasserdam: Uitgeverij Verloop 2013, p. 16. 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20Joint%20Degrees%20VSNU.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20Joint%20Degrees%20VSNU.pdf
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1 .  i n l e i d i n g

haar beurt naast een algemene kwaliteitsverbetering van het hoger onder-
wijs voor een grotere staf- en studentenmobiliteit zorgen. 

Een middel voor het tegengaan van de disbalans in studentemobiliteit die 
werd geconstateerd tijdens de conferentie Kansen verzilveren, was onder 
andere de oprichting van de Duitslanddesk bij het Duitsland Instituut 
Amsterdam als centraal informatiepunt voor Nederlandse studenten die in 
Duitsland willen studeren. Ook beheert de desk een specifiek beurspro-
gramma dat wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). 
De Duitslanddesk is sinds juni 2013 actief en stimuleert uitwisseling en 
samenwerking in het hoger onderwijs tussen Nederland en Duitsland. Joint 
programmes zijn zeer relevant in deze context omdat zij de studentenmobili-
teit kunnen verhogen door drempels voor uitwisseling te verlagen. Joint pro-
grammes stimuleren tevens de internationale kennistransfer en versterken 
daarmee de economische, politieke en culturele banden tussen Nederland 
en Duitsland.

De VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) heeft 
in het kader van het project Joint Degrees, gestart in 2010, instellingen 
gevraagd welke motieven schuilgaan achter de concrete ontwikkeling van 
joint programmes. De volgende drijfveren zijn het meest genoemd:

 – voortgaande internationalisering in de Europese hoger onderwijsruimte 
(o.a. versterking positie en reputatie ervan)

 – internationalisering van de instellingen voor hoger onderwijs (instroom, 
internationaal netwerk)

 – kwaliteitsverhoging 
 – versterking van de positie van kleine opleidingen
 – specifieke vraag die er is naar joint programmes vanuit de opleidingen
 – voorwaarde voor toegang tot Europese subsidieprogramma’s (specifiek 

in het geval van joint doctorates)9 

Ook in de gesprekken in het kader van onderhavig onderzoek zijn door 
de coördinatoren van joint programmes diverse drijfveren genoemd. Zo is 
gezegd dat een joint programme niet zozeer meer, maar voornamelijk excel-
lentere studenten trekt, van over de hele wereld. Deze kunnen met hun 
eigen achtergrond en kennis bijdragen aan de studie, het leerproces van 
de andere studenten, het hele vakgebied en de economie.10 Ook dragen zij 

9 VSNU, ‘Internationale joint programmes bij Nederlandse universiteiten. Tussenrapport-
age project stimulering joint degrees’, 2012, http://www.vsnu.nl/files/documenten/
Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20
Joint%20Degrees%20VSNU.pdf, geraadpleegd op 23-05-2014.

10 Interviews E en F.

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20Joint%20Degrees%20VSNU.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20Joint%20Degrees%20VSNU.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20Joint%20Degrees%20VSNU.pdf
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1 .  i n l e i d i n g

mogelijk bij aan een groter studiesucces en lagere drop-out-cijfers. Het gaat 
hier om joint programmes, dus zowel joint als double degree-programma’s. 
Het lijkt aannemelijk dat joint degree-programma’s de positieve effecten die 
double degree-programma’s hebben verder versterken, met name omdat er 
sprake is van een intensievere samenwerking en curriculumintegratie en 
joint degrees als diploma een hoger aanzien zouden kunnen genieten.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dan ook de 
intentie geuit om de realisatie van nieuwe en voortzetting van bestaande 
joint programmes te bevorderen en mogelijke problemen die hierbij in de 
weg staan op te lossen. Dit is in eerste instantie kenbaar gemaakt in de 
wet Versterking besturing, die (met uitzondering van enkele artikelen) in 
werking is getreden op 1 september 2010. Met de invoering van deze wet 
hebben instellingen voor hoger onderwijs wettelijk de mogelijkheid gekre-
gen om joint degree-opleidingen te verzorgen. Op 5 december 2013 werd 
een Kamerbrief aangaande evaluatie van de wet Versterking besturing 
gepubliceerd. Hierin werd geconstateerd dat het percentage instellingen 
dat samen met een buitenlandse partnerinstelling een joint degree ver-
strekt zeer beperkt is gebleven, ondanks het feit dat het opzetten van joint 
degree-programma’s in ruim driekwart van de Europese landen mogelijk is. 
In haar ‘Visiebrief internationale dimensie van het ho en mbo’ van 15 juli 
2014 geeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Busse-
maker, vervolgens aan dat zij ‘joint en double degrees meer wil stimuleren, 
door obstakels in de wet- en regelgeving weg te nemen’.11

Naast de overheid zetten de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorga-
nisatie) en de VSNU in op de bevordering van samenwerking in het hoger 
onderwijs tussen Nederland en Duitsland (alsook andere Europese landen). 
De VSNU heeft in 2012 de ‘Tussenrapportage Project Stimulering Joint 
Degrees’ gepubliceerd, waarin de stand van zaken rondom joint program-
mes aan Nederlandse instellingen geschetst wordt. Tevens worden ook 
hier al algemene struikelblokken in kaart gebracht, zoals de in de evaluatie 
van de wet Versterking besturing genoemde knelpunten op het gebied van 
collegegeld en accreditatie. Op beide punten verschillen ook Duitsland en 
Nederland van elkaar; in Duitsland wordt in de meeste deelstaten geen col-
legegeld geheven, terwijl dit in Nederland wel het geval is.  Accreditatie moet 
voor joint programmes bij samenwerkingen in beide landen apart gebeu-
ren en wordt te omslachtig gevonden.12 Onderhavig rapport tracht een bij-
drage te leveren aan de vermindering van problemen die samenwerkende 

11 Kamerbrief 22 452, nr. 41.
12 VSNU, ‘Internationale joint programmes bij Nederlandse universiteiten. Tussenrapport-

age project stimulering joint degrees’, 2012, http://www.vsnu.nl/files/documenten/
Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20
Joint%20Degrees%20VSNU.pdf, geraadpleegd op 25-04-2014.

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20Joint%20Degrees%20VSNU.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20Joint%20Degrees%20VSNU.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/Tussenrapportage%20Stimuleringsfonds%20Joint%20Degrees%20VSNU.pdf
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1 .  i n l e i d i n g

instellingen voor hoger onderwijs mogelijk ondervinden, zoals complicaties 
op het gebied van accreditatiewetgeving. 

In de afgelopen jaren zijn meerdere algemene rapporten over joint pro-
grammes verschenen.13 Dit nieuwe onderzoek bouwt voort op het rap-
port Grenzüberschreitende Kooperationen in der Lehre van het Zentrum 
für Niederlande-Studien uit 2013.14 Hierin is een overzicht gemaakt van 
de bestaande gestructureerde samenwerkingen tussen instellingen voor 
hoger onderwijs van Nederland en Noordrijn-Westfalen, waarbij de Duitse 
programmacoördinatoren is gevraagd naar de grootste problemen die bij 
de organisatie van het betreffende studieprogramma komen kijken. Daar-
naast zijn in een quick scan de belangrijkste verschillen met betrekking tot 
hoger onderwijs tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in kaart gebracht, 
aangezien deze mogelijk voor hindernissen bij samenwerkingen zorgen. Het 
voorliggende rapport verkent de problematiek vanuit de Nederlandse kant 
en brengt verschillen in de hogeronderwijssystemen gedetailleerd en syste-
matisch in kaart.

Om een helder beeld te krijgen, zijn de programmacoördinatoren van huidige 
joint programmes (zowel joint degrees als double/multiple degrees) tussen 
Nederland en Noordrijn-Westfalen aan Nederlandse zijde gevraagd naar hun 
ervaringen. Er zijn voorgesprekken gevoerd met zes coördinatoren, waarna 
een vragenlijst is opgesteld die online is ingevuld door coördinatoren en 
door andere universiteitsmedewerkers actief op het gebied van internatio-
nalisering. Er zal in dit rapport zo uitvoerig mogelijk worden ingegaan op de 
problemen die zij tegenkomen alsmede op de good practices die zij momen-
teel toepassen ter bevordering van een goede samenwerking. Het doel van 
dit rapport is dan ook om handvatten voor de realisatie van joint program-
mes te bieden en bij te dragen aan oplossingen van bestaande problemen.

13 Zie figuur 6 in de appendix voor een lijst met belangrijke rapporten omtrent joint pro-
grammes.

14 Katrin Grave, ‘Grenzüberschreitende Kooperationen in der Lehre. Eine Inventarisierung der 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden‘, 
Zentrum für Niederlande-Studien, 2013.
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2. Hoger onderwijs in Nederland en 
 Noordrijn-Westfalen 

Midden jaren tachtig vond de eerste vergaande samenwerking op het 
gebied van hoger onderwijs tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen 
plaats. Sinds 1984 werd er door de toenmalige Katholieke Universiteit Nij-
megen (nu Radboud Universiteit) en de Westfälische Wilhelms-Universität 
te Münster een gemeenschappelijk studieprogramma aangeboden dat zich 
toespitste op de rechtssystemen van beide landen. De toenmalige Katho-
lieke Universiteit Nijmegen opende in 1991 het interfacultaire centrum voor 
Duitsland-Nederland-Studies, met als kern een interdisciplinaire studie 
Duits landstudies gericht op de Nederlands-Duitse grensregio. Tegenwoor-
dig is er nog steeds met name op wetenschappelijke gebied veel samen-
werking en vinden er uitwisselingen tussen de Radboud Universiteit, de 
Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en de Universität Duisburg-
Essen plaats. Sinds 2009 wordt door de Radboud Universiteit en de West-
fälische Wilhelms-Universität van Münster, dat wil zegen door het Zentrum 
für Niederlande-Studien, de joint degree-master Nederland-Duitsland-Stu-
dies aangeboden.15

Naast de master Nederland-Duitsland-Studies bestaat er nog een aantal 
overige joint programmes tussen Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse uni-
versiteiten en hogescholen, in een aantal gevallen in samenwerking met 
universiteiten en hogescholen uit andere landen. Hierbij gaat het om zowel 
master- als bacheloropleidingen. In totaal verstrekken vijf hiervan een joint 
degree; de rest verstrekt een double/multiple degree. De volgende program-
ma’s geven een joint degree uit16:

•	 Master Applied Geophysics (TU Delft in samenwerking met RWTH Aachen  
en ETH Zürich)

•	 Master Nederland-Duitslandstudies (RU Nijmegen in samenwerking met  
WWU Münster)

•	 Master Geosciences of Basins and Lithosphere (VU in samenwerking 
met RTWH Aachen, Universitetet i Bergen en Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Budapest)

15 Jacco Pekelder, Nieuw nabuurschap, Nederland en Duitsland na de val van de muur, 
Amsterdam: Uitgeverij Boom 2014, pp. 68-69.

16 Zie figuur 2 in de appendix voor een gedetailleerd overzicht van alle joint en double degree-
programma’s. 
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•	 Master Humanitaire Hulp (NOHA) (RU Groningen in samenwerking met 
RU Bochum, Aix-Marseille Université, Université catholique de  Louvain, 
University College Dublin, Uppsala Universite en Universidad de Deusto)

•	 Bachelor Public Governance across Borders (Universiteit Twente in 
samenwerking met WWU Münster)

De volgende studies zijn (grotendeels) double/multiple degree-programma’s: 

•	 Master Minerals and Environmental Engineering (TU Delft in samen-
werking met RWTH Aachen, Politechnika Wrocławska, Aalto-yliopisto en 
Miskolci Egyetem)

•	 Master Biomedical Engineering (RU Groningen in samenwerking met 
RWTH Aachen, Trinity College Dublin, Ghent University i.s.m. Free Uni-
versity of Brussels en Czech Technical University Prague)

•	 Master Germanistik AMBO (UvA in samenwerking met RU Bochum)
•	 Management, Economics and Consumer Studies (Wageningen UR in 

samenwerking met RFWU Bonn, Debreceni Egyetem, Università Cat-
tolica del Sacro Cuoro en Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie)

•	 Master Transnational Ecosystem-based Watermanagement (RU Nijme-
gen in samenwerking met Universität Duisburg-Essen)

•	 Master Political Sciences (Universiteit Maastricht in samenwerking met 
Universität zu Köln)

•	 Master European Studies (Universiteit Twente in samenwerking met 
WWU Münster)

•	 Master Nederlands & Duits recht (RU Nijmegen in samenwerking met 
WWU Münster)

•	 Bachelor International Business, programma International Business 
Consultancy (Fontys Eindhoven in samenwerking met Cologne  Business 
School) 

•	 Bachelor Applied Biology/Life Science (HAN in samenwerking met 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg en andere Europese Hochschulen)

•	 Bachelor International Business Management (Hogeschool van Amster-
dam/Hogeschool voor Economische Studies in samenwerking met FH 
Dortmund)

•	 Master International Supply Chain Management (Saxion Enschede in 
samenwerking met FH Münster en FH Osnabrück)

•	 Master of Management and Engineering in Production Systems (Maas-
tricht School of Management in samenwerking met RWTH Aachen; 
single degree, verstrekt door de RWTH)

Een compleet overzicht van bovenstaande joint programmes  inclusief 
beschrijvingen en links naar de websites van de desbetreffende  studie- 
programma’s is te vinden op http://www.studereninduitsland.nl/studeren -
in-duitsland/speciale-programma-s.

http://www.studereninduitsland.nl/studeren-in-duitsland/speciale-programma-s
http://www.studereninduitsland.nl/studeren-in-duitsland/speciale-programma-s
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Bij elke vorm van samenwerking, in het bijzonder internationale, hebben de 
deelnemende partijen te maken met de verschillende contexten van waar-
uit zij werken. Dit kunnen verschillen op het gebied van wet- en regelge-
ving zijn, maar ook in cultuur en ongeschreven regels, zoals tradities en 
gewoonten. In het nu volgende hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal 
belangrijke verschillen dat aan de orde is bij internationale samenwerking 
op het gebied van hoger onderwijs, met name wat betreft joint en double 
degrees. De belangrijkste punten van verschil tussen Nederland en Noor-
drijn-Westfalen worden naast elkaar gezet. Hierbij wordt tevens aangegeven 
wat voor problemen deze verschillen in de samenwerking kunnen veroorza-
ken. De belangrijkste verschillen zijn aangetroffen in de studielast van HBO- 
en WO-opleidingen, de duur van een studiejaar in EC’s17, de semesterduur, 
de becijfering, de manier van inschrijving, het collegegeld en studiefinancie-
ring, de financieringsmethoden, de toegangsbeperking, de regels rondom 
evaluatie en accreditatie en de wetgeving ten aanzien van samenwerking. 
Tot slot komen nog enkele culturele verschillen en hun mogelijke gevolgen 
voor samenwerking aan bod. 

2.1  Studielast18

De studielast in Noordrijn-Westfalen komt in grote lijnen overeen met die 
in Nederland. In Nederland bedraagt de studielast van een WO-bachelor-
opleiding 180 EC’s, waarbij onder bepaalde voorwaarden ten hoogste 240 
EC’s mogelijk is.19 Een HBO-bacheloropleiding omvat 240 EC’s.20 In Noor-
drijn-Westfalen is de waarde van een WO-bacheloropleiding tevens vast-
gesteld op 180 tot 240 EC’s, maar 180 EC’s is de meest voorkomende 
variant. Voor de bacheloropleiding op de Fachhochschule, het Duitse equi-
valent van het HBO, gelden dezelfde regels als voor universiteiten in Duits-
land. Hier valt een duidelijke afwijking tussen Duitsland en Nederland te 
constateren: terwijl Nederlandse HBO-bacheloropleidingen vier jaar duren, 
is dat bij de Duitse Fachhochschule meestal maar drie jaar.21 

Een WO-masteropleiding bedraagt in de regel 60 EC’s. In een aantal vast-
gelegde studierichtingen kunnen deze maximaal 180 EC’s bedragen. Dit 

17 EC’s staan voor European Credits, een eenheid volgens het European Credit Transfer 
System. Regelmatig wordt ten onrechte ECTS gebruikt wanneer gesproken wordt over 
studiepunten. 

18 Voor de uitzonderingen zie figuur 3 in de appendix.
19 Art. 7.4a lid 1 t/m 8 Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna te 

noemen: WHW).
20 Art. 7.4b lid 1 WHW.
21 §61 lid 2 Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz-

LHG) van 01.01.2005, GBl. S. 1.
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geldt eveneens voor een HBO-masteropleiding.22 In Noordrijn-Westfalen 
omvatten zowel HBO- als WO-masteropleidingen tussen de 60 en 120 
EC’s.23 In de praktijk zijn er echter vrijwel alleen masters van 120 EC’s. Het 
belangrijkste verschil met Nederland ligt dan ook in de duur van masterpro-
gramma’s, hetgeen een probleem kan veroorzaken bij gezamenlijke master-
programma’s – het meest voorkomende type joint programme. 

Tot slot kan het feit dat in Duitsland in de regel een totaal van 300 EC’s 
(bachelor + master) nodig is voor het behalen van de mastergraad een 
obstakel vormen. Indien aan te tonen is dat het bereikte niveau van de 
student hoog genoeg is, kan hier echter van afgeweken worden.24 Omdat 
veel masters in Nederland slechts 60 EC’s bedragen en bachelors 180 
EC’s, wat tot een totaal van 240 EC’s leidt, zou hiervoor in het geval van 
samenwerkingen een oplossing gevonden moeten worden. Er zouden door 
studenten van joint programmes aanvullende modules in Duitsland gevolgd 
kunnen worden, zodat er een geldig Duits diploma uitgegeven kan worden.

2.2  Omvang studiejaar in EC’s

Hoewel de omvang van een studiejaar in Nederland en Noordrijn-Westfalen 
hetzelfde aantal EC’s bedraagt, verschilt het aantal studie-uren dat voor 
1 EC staat. In zowel Nederland als Noordrijn-Westfalen omvat een studie-
jaar 60 EC’s. In Nederland staat 1 EC echter voor 28 studie-uren25 en in 
Noordrijn-Westfalen varieert dit volgens de wet tussen de 25 en 30 studie-
uren26. Vrijwel alle instellingen voor hoger onderwijs in Noordrijn-Westfalen 
gaan echter uit van 30 studie-uren voor 1 EC. Er is dus in de praktijk een 
afwijking van 2 uur per EC; op jaarlijkse basis komt dit neer op 120 uur.

Hiernaast zijn er verschillen te vinden in de omvang van een masterscriptie 
in EC’s. In Duitsland, en dus in Noordrijn-Westfalen, dient deze een omvang 
te hebben van ten minste 15 en ten hoogste 30 EC’s, terwijl in Nederland 
hiervoor geen vaste regels zijn. Dit betekent dat er wat betreft dit studie-
onderdeel minder problemen vallen te verwachten. 

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Art A1.3 Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.f. vom 
04.02.2010.

25 Art. 7.4 lid 1 WHW.
26 Art A1.3 Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.f. vom 
04.02.2010.
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2.3  Semestertijden

De semestertijden zijn afwijkend in Nederland en Noordrijn-Westfalen. In 
Noordrijn-Westfalen begint het academisch jaar in oktober, in Nederland in 
september. Het tweede semester loopt in Nederland in de praktijk vaak tot 
juni of juli, waarna een vakantieperiode volgt. In Noordrijn-Westfalen zijn er 
na de vakantieperiode van juli/augustus vaak nog tentamens. 

Bij samenwerkingen kunnen problemen ontstaan door dit verschil. Zo moet 
er rekening mee gehouden worden dat wanneer studenten die in het kader 
van een joint programme het eerste jaar in Noordrijn-Westfalen studeren en 
het tweede jaar in Nederland, zij hun tweede jaar niet in september kunnen 
beginnen, omdat het semester in Noordrijn-Westfalen tot oktober loopt – 
tenzij er een regeling wordt getroffen. Lastiger op te lossen is het feit dat 
studenten die officieel in Nederland afstuderen uitloop hebben indien zij 
het tweede jaar in Duitsland studeren, omdat het academisch jaar daar 
tot oktober loopt. Dit heeft momenteel echter geen verreikende gevolgen, 
behalve het betalen van extra collegegeld (en in veel gevallen het verstrek-
ken van extra studiefinanciering door de overheid). In de praktijk komt dit 
echter ook nu al vaak voor doordat data voor het afstuderen aan Neder-
landse universiteiten pas in oktober of later worden ingepland.

2.4  Becijfering27

Ten aanzien van becijfering hanteren Nederland en Noordrijn-Westfalen 
beide een ander systeem. In Nederland worden de cijfers 1 t/m 10 gege-
ven, waarbij een 10 het hoogst haalbare is. Duitsland kent de cijfers 1 t/m 
6, waarbij een 1 het hoogst haalbare is. Het verschil en probleem is dat in 
Duitsland een 1 veel vaker wordt gegeven dan in Nederland een 10.28 Voor 
de omrekening van Nederlandse eindexamencijfers in het voortgezet onder-
wijs naar Duitse cijfers in verband met de toelating tot het hoger onderwijs 
wordt in Duitsland de volgende formule gebruikt29: x = 1 + 3*(Nmax - Nd)/
(Nmax - Nmin). Sinds 2001 wordt voor Nmax het cijfer 8,5 gebruikt.30 Dit is 
daarmee het equivalent van de Duitse 1.

27 Voor een gedetailleerd overzicht zie figuur 4 in de appendix.
28 Zie hiervoor de tabel toekenningspercentages in figuur 4 in de appendix.
29 Nuffic, ‘Landenmodule Duitsland’, 2012, http://www.nuffic.nl/bibliotheek/landenmodule-

duitsland.pdf. 
30 Hiernaast bestaat de ECTS grading-tabel van EGRACONS, waar individuele hoger onder-

wijsinstellingen vrijwillig, als full of als associated partner aan kunnen meedoen. Op dit 
moment werken in Nederland de Wageningen University en de Rijksuniversiteit Groningen 
met dit systeem. 

http://www.nuffic.nl/bibliotheek/landenmodule-duitsland.pdf
http://www.nuffic.nl/bibliotheek/landenmodule-duitsland.pdf
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Een knelpunt dat hieruit mogelijk voortkomt, is de administratieve last die 
het omrekenen met zich meebrengt. Tevens kan de doorwerking van de ver-
schillende cijfersystemen in het hoger onderwijs zorgen voor moeilijkheden 
bij het toewijzen van cum laude. Er zijn op dit gebied nog meer verschil-
len tussen beide landen. Zo staat in Duitsland het Nederlandse cum laude 
min of meer gelijk aan summa cum laude, waarvoor bij veel Nederlandse 
opleidingen een gemiddelde van 9 vereist is (soms ook 8 of 8,5). Bij stu-
dieprogramma’s met gemeenschappelijk cijferlijsten en/of eindcijfers die 
bestaan uit cijfers behaald in beide landen kunnen hierdoor inconsistenties 
ontstaan. 

2.5  Manier van inschrijving

De inschrijfprocedure verloopt in Nederland en Noordrijn-Westfalen niet 
geheel op dezelfde manier. Op dit moment werkt Duitsland, in tegenstelling 
tot Nederland, nog weinig met digitale inschrijving van studenten. Wel is 
er de organisatie uni-assist, die voor Nederlandse studenten op de betref-
fende website informatie over studeren in Duitsland geeft en internatio-
nale diploma’s controleert aan de hand van criteria die de deel nemende 
Hochschulen vastgesteld hebben.31 Indien aan alle criteria wordt voldaan 
en de beoordeling positief is, worden aanmeldingen digitaal aan de deel-
nemende Hochschulen doorgestuurd. In sommige gevallen stelt uni-assist 
een certificaat op, waarmee toekomstige studenten zich direct bij de betref-
fende Hochschule kunnen aanmelden. Hochschulen blijven zelf beslissen 
over de aanmeldingen. Indien een studie geen Numerus Clausus (toe-
gangsbeperking in de vorm van een numerus fixus) kent, is aanmelding 
bij uni-assist niet nodig en kunnen studenten zich direct inschrijven bij de 
onderwijsinstelling zelf. Omdat uni-assist geen financiering van de Duitse 
staat ontvangt, brengt de organisatie kosten in rekening. Een mogelijk pro-
bleem van de verschillende manieren van inschrijving is de administratieve 
last die dit met zich meebrengt. 

Inschrijving kan op verschillende manieren plaatsvinden. In sommige geval-
len schrijven studenten zich het eerste jaar in Nederland en het tweede 
jaar in Duitsland in, of omgekeerd. Bij Erasmus Mundus-programma’s vindt 
er via één website een gemeenschappelijke aanmeldprocedure plaats voor 
het gehele netwerk. In weer andere gevallen moeten studenten zich bij 
beide instellingen inschrijven. Het beste lijkt het om de inschrijvingen via 
één instelling te laten plaatsvinden. 

31 http://www.uni-assist.de/ 

http://www.uni-assist.de/
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2.6  Collegegeld en studiefinanciering32

Op het gebied van collegegeld bestaan grote verschillen tussen Nederland 
en Noordrijn-Westfalen: in Nederland wordt dit wel en in Noordrijn- Westfalen, 
net als in de meeste andere Duitse deelstaten, niet geheven. In Nederland 
is sprake van tarief van 1835 euro voor het studiejaar 2013/2014, ter-
wijl Noordrijn-Westfalen slechts bescheiden semesterbijdragen (Semester-
gebühren) kent. Deze variëren van 200 tot 300 euro per semester. Bij de 
semesterbijdrage is een ov-kaart voor de regio (het Semesterticket) inbe-
grepen, waar Nederland tevens een variant op heeft met de studenten-ov-
jaarkaart. 

Hiernaast kennen beide landen een vorm van studiefinanciering. De Duitse 
toelage, BAföG,33 is echter in tegenstelling tot de Nederlandse studiefinan-
ciering inkomensafhankelijk. In Nederland zijn alle studenten zeker van een 
minimaal bedrag aan studiefinanciering; in Duitsland is dat niet het geval. 
Nederlandse studenten komen voor BAföG in aanmerking indien zij zich 
tijdens hun studie voor langere tijd in Duitsland vestigen (en een Dauer-
aufenthaltsbescheinigung hebben), al lang in Duitsland wonen of langere 
verblijfsperspectieven hebben. Nederlanders die in Duitsland studeren 
kunnen geen BAföG ontvangen als zij hun Nederlandse studiefinanciering 
meenemen. Nederlanders kunnen hun Nederlandse studiefinanciering 
meenemen als de opleiding volgens de Nuffic van voldoende kwaliteit is en 
als zij minstens 3 van de 6 jaar voorafgaand aan de studie in Nederland 
hebben gewoond. Zij kunnen hun studiefinanciering niet meenemen als zij 
– in het geval van een masterprogramma – ook hun bacheloropleiding in 
Duitsland hebben gevolgd.34 Duitse studenten in Nederland kunnen ofwel 
hun Duitse financiering meenemen, ofwel studiefinanciering in Nederland 
aanvragen. Deze krijgen zij echter alleen indien zij minimaal 5 jaar aan-
eengesloten in Nederland wonen en voldoen aan de voorwaarden die ook 
gelden voor Nederlandse studenten.35 

Ten aanzien van niet-EU-studenten gelden in beide landen verschillende 
regels. In Nederland betalen niet-EU-studenten het instellingsgeld, dat per 
instelling verschilt. In Noordrijn-Westfalen is er, net als bij studenten uit de 
EU, geen sprake van collegegeld voor niet-EU-studenten. 

32 Voor een gedetailleerd overzicht zie figuur 4 in de appendix.
33 Bundesausbildungsförderungsgesetz.
34 Duitslanddesk, ‘Kosten en studiefinanciering’ http://www.studereninduitsland.nl/studeren- 

in-duitsland/studie-informatie/kosten-en-studiefinanciering, geraadpleegd op 10-04-2014.
35 Rijksoverheid, ‘Hoger onderwijs’, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onder-

wijs/vraag-en-antwoord/heb-ik-als-buitenlandse-student-recht-op-studiefinanciering-in-ned-
erland.html, geraadpleegd op 11-06-2014.

http://www.studereninduitsland.nl/studeren-in-duitsland/studie-informatie/kosten-en-studiefinanciering
http://www.studereninduitsland.nl/studeren-in-duitsland/studie-informatie/kosten-en-studiefinanciering
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/heb-ik-als-buitenlandse-student-recht-op-studiefinanciering-in-nederland.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/heb-ik-als-buitenlandse-student-recht-op-studiefinanciering-in-nederland.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/heb-ik-als-buitenlandse-student-recht-op-studiefinanciering-in-nederland.html
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Een probleem is dat bij samenwerkingen altijd een manier gevonden moet 
worden om met de verschillende hoogtes van de collegegelden om te 
gaan. Dit kan samenwerkingen in de weg staan. Een voorbeeld hiervan zijn 
Denemarken en Zweden. Omdat studenten daar geen collegegeld betalen, 
hebben overeenkomsten met betrekking tot Erasmus Mundus-programma’s 
in beide landen voor discussies gezorgd. In zowel Zweden als Denemarken 
werd het vragen van collegegeld aan Zweedse en Deense deelemers van 
Erasmus Mundus-programma’s gezien als in strijd met het fundamentele 
recht op gratis hoger onderwijs voor Zweedse en Deense staatsburgers.36 
Het aan onder andere Zweden en Denen niet doorberekenen van college-
geld, wanneer zij in het kader van een joint programme aan een instelling 
in een ander land studeren, is in strijd met artikel 24 lid 1 van de richtlijn 
2004/38/EG. Daarom zullen constructies bedacht moeten worden waarbij 
de Deense en Zweedse studenten gedurende het gehele joint programme 
geen collegegeld betalen. 

Voorts zouden minder studenten op de joint programmes kunnen afkomen 
doordat niet-EU-studenten in Nederland een, in vergelijking met EU-studen-
ten, relatief hoog bedrag aan instellingstarief moeten betalen. Hierdoor 
wordt kennis van studenten uit landen buiten de EU misgelopen. Dit kan 
samenwerking in de weg staan wanneer het een studie betreft die meer 
dan andere studies is gericht op niet-EU-studenten. In een dergelijk geval 
kan een Duitse instelling voor hoger onderwijs besluiten niet samen te 
werken met een Nederlandse, omdat dan minder studenten aangetrokken 
zullen worden.

In de eerdergenoemde evaluatie van de wet Versterking besturing van 5 
december 2013 wordt als één van de redenen voor het achterblijvende 
aantal joint degree-opleidingen het verschil met betrekking tot college-
geld genoemd. Het probleem speelt zowel bij joint degrees als bij double/ 
multiple degrees. Als reactie hierop laat de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap onderzoek doen naar de mogelijkheid van gesloten beur-
zen in het geval van een joint programme, om deze belemmering weg te 
nemen.37 Dit zou inhouden dat Duitse studenten die deelnemen aan een 
joint programme in Nederland geen collegegeld hoeven te betalen. 

36 University World News, ‘Students’ challenge to fees raises questions over Erasmus 
Mundus’, http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120607122024326, 
geraadpleegd op 27-08-2014.

37 Kamerbrief 33 824, nr. 1.
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2.7  Financieringsmodellen 

De financieringsmodellen van het hoger onderwijs in Nederland en Noord-
rijn-Westfalen lijken in grote lijnen met elkaar overeen te komen. In Neder-
land is de verdeling van het budget van het ministerie van OCW voor hoger 
onderwijs per universiteit voor een deel afhankelijk van de prestaties van 
die universiteit, volgens het sinds 2010 vernieuwde bekostigingsmodel. 
Hierbij wordt 20 procent van de financiering op vaste voet onder de universi-
teiten verdeeld, 20 procent naar het aantal behaalde graden en 60 procent 
naar het aantal ingeschreven studenten, die binnen de nominale studie-
duur afstuderen. Duitsland kent ook leistungsorientierte Mittelverteilung.38 
In Noordrijn-Westfalen wordt 20 procent van de totale overheidsbijdrage 
toegekend op basis van het aantal afgestudeerden (50 procent), het aantal 
promovendi (10 procent) en prestatie van universiteiten bij het verwerven 
van financiële middelen uit de derde geldstroom (40 procent). Deze 20 pro-
cent heet het Leistungsbudget en de overige procent, die niet op basis van 
criteria vergeven wordt, vormt het Grundbudget.39 In Nederland ontvangen 
instellingen voor hoger onderwijs diplomafinanciering naar het aantal afge-
studeerden, waar zij in Noordrijn-Westfalen bonussen ontvangen. Bovendien 
wordt in Noordrijn-Westfalen aan de universiteiten een bonus toegekend bij 
goede en een malus bij slechte prestaties op het gebied van gelijkstelling 
van mannen en vrouwen.40 

Zoals volgt uit figuur 8 (zie bijlage), kennen niet alle deelstaten een vorm 
van leistungsorientierte Mittelverteilung. In dit opzicht vertoont Noordrijn-
Westfalen gelijkenissen met Nederland. Er lijken op dit gebied dus geen 
grote verschillen te zijn. Wat eventueel samenwerking zou kunnen bemoei-
lijken is het feit dat in Nederland masters aan hogescholen grotendeels 
niet door de overheid worden gefinancierd41 en in Duitsland wel. Bovendien 
dient bij samenwerking rekening te worden gehouden met de verschillen in 
verdelingen van de prestatie-gerelateerde financiering; door deze verschil-
len kunnen de samenwerkingspartners andere prioriteiten hebben. 

38 Voor de meest recente afspraken ten aanzien van de leistungsorientierte Mittelverteilung 
zie http://www.zv.uni-paderborn.de/fileadmin/zv/dez1/1-3/leistungsorientierte-mittelver-
teilung/Hinweise_zur_LOM_2012-2013.pdf. 

39 Zie figuur 8 in de appendix voor het aandeel van leistungsorientierte Mittelverteilung in elke 
deelstaat. 

40 AStA-Bonn, ‘Finanzierung der Hochschulen‘, http://www.asta-bonn.de/Finanzierung_der_
Hochschulen, geraadpleegd op 13-06-2014.

41 Er bestaat een aantal uitzonderingen.

http://www.zv.uni-paderborn.de/fileadmin/zv/dez1/1-3/leistungsorientierte-mittelverteilung/Hinweise_zur_LOM_2012-2013.pdf
http://www.zv.uni-paderborn.de/fileadmin/zv/dez1/1-3/leistungsorientierte-mittelverteilung/Hinweise_zur_LOM_2012-2013.pdf
http://www.asta-bonn.de/Finanzierung_der_Hochschule
http://www.asta-bonn.de/Finanzierung_der_Hochschule
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2.8  Toegangsbeperking

Een ander verschil, gerelateerd aan de financiering, is de Numerus  Clausus. 
Er zijn op dit gebied verschillen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen, 
maar deze lijken momenteel niet voor grote problemen te zorgen bij samen-
werkingen. Waar in Nederland vooral de studie geneeskunde berucht is 
om de numerus fixus en het tevens voor rechten, psychologie en kunst- 
en dansopleidingen in toenemende mate wordt toegepast, kent Noordrijn-
Westfalen met respectievelijk 59,6 en 29,7 procent van alle bachelor- en 
masteropleidingen in het HBO en respectievelijk in 48,2 en 43,6 procent 
van alle bachelor- en masteropleidingen in het WO meer toelatingsbeper-
kingen.42 Indien instellingen voor hoger onderwijs genoodzaakt zijn een 
 Numerus Clausus te hanteren, kan dit problemen opleveren bij samenwer-
kingen met Nederland. 
 

2.9  Evaluatie, accreditatie en samenwerking

2.9.1  Evaluatie en accreditatie

Op het gebied van evaluatie en accreditatie kennen Nederland en Noord-
rijn-Westfalen verschillende procedures. Voor de evaluatie van studiepro-
gramma’s heeft Nederland evaluatiebureaus. Deze bestaan uit externe 
onafhankelijke deskundigen en voeren visitaties uit op verzoek van oplei-
dingen in het hoger onderwijs. De NVAO moet de samenstelling van de 
visitatiepanels goedkeuren. De visitatiepanels leveren visitatierapporten 
waarmee de opleidingen accreditatie kunnen aanvragen bij de NVAO. De 
evaluatiebureaus zijn AeQui (evaluatiebureau voor het hoger onderwijs), 
ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengange der Ingenieurswissen-
schaften, der Informatik, der Naturwissenschaften, der Mathematik und 
der Lehramter), FIBAA (Foundation for International Business Administra-
tion Accreditation), Hobeon (Hobeon Certificering BV), Certiked (Certiked 
VBI), EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation), 
NQA (Netherlands Quality Agency) en QANU (Quality Assurance Netherlands 
Universities).43 

42 Cort-Denis Hachmeister en Gundvald Herdin, ‘Der Numerus Clausus (NC) – Was man über 
den Numerus Clausus (NC) wissen muss und wo es die meisten frei zugänglichen Stu-
diengänge gibt‘, 2014, http://www.che.de/downloads/Im_Blickpunkt_Der_Numerus_Clau-
sus_NC.pdf, geraadpleegd op 04-07-2014.

43 ASIIN en FIBAA zijn Duitse beoordelingsbureaus die tevens in Nederland opleidingen 
kunnen beoordelen, op aanvraag van hogescholen en universiteiten. In de praktijk wordt 
echter nauwelijks gebruik gemaakt van buitenlandse beoordelingsbureaus. 

http://www.che.de/downloads/Im_Blickpunkt_Der_Numerus_Clausus_NC.pdf
http://www.che.de/downloads/Im_Blickpunkt_Der_Numerus_Clausus_NC.pdf
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Het Landeshochschulgesetz van Noordrijn-Westfalen schrijft onder andere 
voor dat de Hochschulen regelmatig de naleving van hun taken moeten laten 
beoordelen, in het bijzonder op het gebied van onderwijs. De  Hochschulen 
moeten de regels omtrent de evaluatieprocedures in hun reglementen 
vastleggen. De resultaten van de evaluatie dienen openbaar te worden 
gemaakt.44 Indien een Hochschule samenwerkt met een andere instelling 
voor hoger onderwijs (zo ook in het geval van een joint programme), moet de 
kwaliteit en de continue verbetering van de betreffende studierichting(en) 
gegarandeerd worden door middel van gepaste maatregelen. De afspraken 
dienen gedocumenteerd te worden.45

In Nederland vindt accreditatie plaats door de centrale NVAO. Hier gaan 
visitaties door eerdergenoemde evaluatiebureaus aan vooraf. In Noordrijn-
Westfalen vindt accreditatie plaats door een door de centrale Akkreditie-
rungsrat aangewezen decentrale Akkreditierungsagentur.46 Hierbij gaat het 
om de volgende Agenturen: ACQUIN, AHPGS, AKAST, AQ Austria, AQAS, 
ASIIN, evalag, FIBAA, OAQ en ZEvA.47 Indien er sprake is van een joint pro-
gramme (samenwerking met minstens één buitenlandse instelling voor 
hoger onderwijs) of van een Duits studieprogramma dat een optie tot een 
joint programme verschaft, zijn er specifieke regels voor de accreditatie. 
Het probleem zit in het feit dat de accreditatie bij een joint programme voor 
alle deelnemende instellingen in hun eigen land volgens hun eigen systeem 
moet plaatsvinden. Zo moet in Duitsland voldaan worden aan de Länderge-
meinsame Strukturvorgaben en aan de standaarden voor programma-accre-
ditatie van de Akkreditierungsrat48 en in Nederland aan de Nederlandse 
wettelijke bepalingen49. Aangezien deze in beide landen anders zijn, vormt 
de accreditatie een obstakel, in het bijzonder bij joint degree-programma’s, 
waarvoor gemeenschappelijke accreditatie nodig is. Hierbij komt dat in 
Nederland een double degree die wordt omgevormd tot een joint degree 

44 §7 lid 2 en 3 Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulge-
setz-LHG) van 01.01.2005, GBl. S. 1.

45 Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung, 
 Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.20091 geändert am 10.12.2010, 

07.12.2011 und am 23.02.2012. 
46 §7 lid 1 Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz-

LHG) van 01.01.2005, GBl. S. 1.
47 Akkreditierungsrat, ‘Akkreditierungsagenturen’, http://www.akkreditierungsrat.de/index.

php?id=agenturen, geraadpleegd op 15-04-2014.
48 Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung, 
 Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.20091 geändert am 10.12.2010, 

07.12.2011 und am 23.02.2012.
49 NVAO, ‘Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree’, 

versie februari 2011, http://www.nvao.net/page/downloads/Protocol_Joint_Degree_
accreditatie_februari_2011.pdf.

http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=agenturen
http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=agenturen
http://www.nvao.net/page/downloads/Protocol_Joint_Degree_accreditatie_februari_2011.pdf
http://www.nvao.net/page/downloads/Protocol_Joint_Degree_accreditatie_februari_2011.pdf
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een nieuwe doelmatigheidstoets moet doorstaan, en dus praktisch als hele 
nieuwe opleiding geaccrediteerd dient te worden.50 

2.9.2  Samenwerking

Er lopen momenteel meerdere projecten met het doel de samenwerking op 
het gebied van accreditatie te vergemakkelijken. Zo is onlangs de overeen-
komst van het Europese project MULTRA (Mutual Recognition of Accredita-
tion Results regarding Joint Programmes) ondertekend door de Nederlandse 
NVAO en de Duitse FIBAA, ZEvA en AQAS. Door middel van ondertekening 
hiervan gaan de accreditatieorganen akkoord met de uitgangspunten van 
de ECA (European Consortium for Accreditation in higher education) voor 
accreditatieprocedures ten aanzien van joint programmes toe te passen. 
Zij bevestigen dat zij voor zover hun bevoegdheden dat toestaan de resulta-
ten van accreditatieprocedures van andere deelnemende accreditatieorga-
nen bij de accreditatie van joint programmes zullen accepteren. Daarnaast 
zullen de organen die het MULTRA-project ondersteunen regelmatig infor-
matie over hun accreditatiesystemen blijven uitwisselen. Substantiële ver-
anderingen van de accreditatiesystemen moeten direct naar de anderen 
gecommuniceerd worden.51 Een probleem bij de uitvoering hiervan is dat 
enkele Duitse Akkreditierungsagenturen aangesloten zijn bij het MULTRA-
project, maar de centrale Akkreditierungsrat niet. Omdat de Akkreditie-
rungsagenturen enkel conform de regels van de Akkreditierungsrat mogen 
handelen, kan dit voor problemen bij de uitwerking zorgen.52 Daarnaast zijn 
nog niet alle Akkreditierungsagenturen van Noordrijn-Westfalen aangesloten 
bij het MULTRA-project. Teneinde de samenwerking op dit gebied te verge-
makkelijken, zou ten aanzien van deze punten verandering moeten plaats-
vinden.

In de evaluatie van de wet Versterking besturing van 5 december 2013 
schrijft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat zij zal laten 
nagaan of de procedure rondom joint degrees eenvoudiger kan worden 
gemaakt door onder meer de administratieve last van accreditatie te ver-
minderen en op het gebied van accreditatie beleidsregels aan te passen. 

50 Universiteit Utrecht, ‘Handleiding voor het ontwikkelen van internationale joint program-
mes‘, 2012, http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/OenO/RegelingenenHandleidin-
gen/Handleiding%20Joint%20Programmes%202012.pdf, geraadpleegd op 11-06-2014.

51 European consortium for accreditation, ‘Multilateral Agreement on the Mutual Recogni-
tion of Accreditation Results regarding Joint Programmes (MULTRA), http://ecahe.eu/wp-
content/uploads/2013/09/MULTRA_agreement1.pdf. 

52 Dit omdat de ‘Rahmenbedingungen’ voor de centrale Akkreditierungsrat door de deelsta-
atministers van (hoger) onderwijs vastgesteld worden en de Akkreditierungsagenturen zich 
daaraan moeten houden. Wat dit in de praktijk voor MULTRA-aanvragen tot gevolg heeft, 
moet nog duidelijk worden. 

http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/OenO/RegelingenenHandleidingen/Handleiding%20Joint%20Programmes%202012.pdf
http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/OenO/RegelingenenHandleidingen/Handleiding%20Joint%20Programmes%202012.pdf
http://ecahe.eu/wp-content/uploads/2013/09/MULTRA_agreement1.pdf
http://ecahe.eu/wp-content/uploads/2013/09/MULTRA_agreement1.pdf
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Hierdoor zal het makkelijker worden om van een single degree een joint 
degree te maken.53 Aan Duitse zijde is door de Duitse Akkreditierungsrat 
een internationaliseringsstrategie voor 2013 tot 2017 vastgesteld.54 Deze 
zet tevens in op de vereenvoudiging van de accreditatie van joint program-
mes. Naar de wens van de Duitse federale overheid en de deelstaten wordt 
momenteel aan een algemeen voorstel gewerkt, waarbij moet worden nage-
gaan of het ‘Siegel des Akkreditierungsrates’ door toegelaten accreditatie-
agenturen ook aan studies kan worden gegeven die in het buitenland, en 
dus niet volgens Duits recht, worden aangeboden maar wel aan de criteria 
van de Akkreditierungsrat en aan de ländergemeinsame Strukturvorgaben 
voldoen.55

Tot slot verplicht de NVAO, conform het Bolognaproces, het gebruik van 
leeruitkomsten (learning outcomes) bij het beschrijven van opleidingen 
en opleidingsonderdelen. Ter bevordering van nationale en internationale 
studentenmobiliteit dient per opleiding te worden aangegeven wat studen-
ten na het behalen van het desbetreffende diploma weten en kunnen.56 
In Noord rijn-Westfalen spelen de learning outcomes tevens een rol, maar 
worden er bij de accreditatie geen vergelijkbare specifieke voorwaarden 
gesteld voor de beoordeling ervan. Dit duidt aldus op een verschil tussen 
beide landen in de accreditatiepraktijk.

2.10  Overige verschillen

Naast de verschillen in beleid en regelgeving dienen ook de meer alge-
mene cultuurverschillen niet onderschat te worden. Het gaat hierbij zoals 
eerder gezegd om ongeschreven regels, zoals tradities en gewoonten. Een 
voorbeeld hiervan is dat het in Duitsland niet denkbaar is om op 24 decem-
ber, de dag voor de kerst, nog college of tentamens te laten plaatsvinden. 
In Nederland gebeurt dit regelmatig. Op het halen van deadlines wordt in 
Duitsland strenger gelet dan in Nederland. Indien een student een deadline 
niet haalt, moet dit in Duitsland in de regel weken eerder bij de examen-
commissie gemeld zijn dan in Nederland. Hierover dienen in het geval van 

53 Kamerbrief 33 824, nr. 1.
54 Aan de basis hiervan lag een pilotproject tussen de NVAO en de Deutsche Akkreditier-

ungsrat, die een poging tot vereenvoudigde accreditatie van Duits-Nederlandse studiepro-
gramma’s als doel had.

55 Strategische Planung des Akkreditierungsrates für die Amtsperiode 2013-2017, Beschluss 
des Akkreditierungsrates vom 13.12.2013.

56 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NVAO, ‘Naar transparanter hoger 
onderwijs – Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk’, 2010, http://www.nvao.
net/page/downloads/Brochure_NL_NQF_OCW-NVAO_Towards_More_Transparency_in_
Higher_Education_2010.pdf, geraadpleegd op 01-07-2014.

http://www.nvao.net/page/downloads/Brochure_NL_NQF_OCW-NVAO_Towards_More_Transparency_in_Higher_Education_2010.pdf
http://www.nvao.net/page/downloads/Brochure_NL_NQF_OCW-NVAO_Towards_More_Transparency_in_Higher_Education_2010.pdf
http://www.nvao.net/page/downloads/Brochure_NL_NQF_OCW-NVAO_Towards_More_Transparency_in_Higher_Education_2010.pdf
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samenwerking van tevoren afspraken over te worden gemaakt. Beide par-
tijen moeten wat dat betreft tot een compromis komen.57

Hiernaast speelt vanzelfsprekend de taal een rol. Taal kan zowel een 
p robleem vormen bij de inrichting van de studie – er moet immers beslo-
ten worden in welke talen de vakken gegeven worden – als bij de com-
municatie tussen de partijen tijdens de samenwerking zelf. Bij dit laatste 
vormen tevens de verschillen in jargon en in het begrippenkader een moge-
lijk obstakel. 

Voorts dient rekening te worden gehouden met het feit dat de Hochschulen 
in Duitsland een andere organisatiestructuur hebben dan de universitei-
ten en hogescholen in Nederland. Zo is in Duitsland de directeur van een 
faculteit, de decaan, altijd tevens inhoudsdeskundige van het betreffende 
vakgebied. In Nederland is dit overwegend een manager die gedurende 
zijn carrière decaan van meerdere verschillende faculteiten zal zijn.58 Met 
bovenstaande verschillen dient rekening te worden gehouden in het onder-
handelingsproces.

57 Interview A.
58 Interview A.
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3.  Analyse voorgesprekken

Er zijn voorgesprekken met coördinatoren van zes joint programmes 
gevoerd: één joint degree-programma en vijf double degree-programma’s. 
Eén van de double degree-programma’s betreft een HBO-programma. Op 
sommige punten worden de meningen door de ondervraagden gedeeld; op 
andere punten wijken deze van elkaar af. Er is zowel gesproken over de pro-
blemen die zij zien en mogelijke oplossingen daarvoor als over methodes 
waarmee zij bestaande problemen trachten op te lossen en die mogelijk 
handvatten kunnen bieden voor toekomstige joint programmes. In dit hoofd-
stuk wordt per onderwerp ingegaan op de uitkomsten van de voorgesprek-
ken.
 

3.1  Accreditatie 

Zoals gelet op de wetgeving en voorgaande onderzoeken te verwachten 
was, kwam uit de gesprekken naar voren dat de accreditatie een groot strui-
kelblok vormt. De bevraagde coördinatoren van de double degree-program-
ma’s zien de accreditatieprocedure vooral als obstakel voor het omvormen 
van de double degree tot een joint degree.59 Door de coördinator van de 
joint degree die werd bevraagd, werd dit beeld bevestigd. Accreditatiepro-
blemen worden ten eerste veroorzaakt door het verschil in de duur van 
masters in beide landen. Dit maakt het lastig om in Nederland een twee-
jarige master in te voeren in vakgebieden waarin dit niet gebruikelijk is. 
Bovendien blijkt dat de onderwijsvisitatie in het kader van de accreditatie in 
beide landen anders functioneert. In Nederland is meer aandacht voor de 
inhoud van toetsingen en de aansluiting ervan op de inhoud van een lespro-
gramma, terwijl in Duitsland het zwaartepunt lijkt te liggen op de literatuur 
die gebruikt wordt.60 Als antwoord op dit probleem zijn verschillende moge-
lijke oplossingen aangedragen. Ten eerste zou de accreditatieprocedure 
zelf kunnen worden aangepast. Omdat coördinatoren van double degree-
programma’s met doorgaans weinig studenten het omvormen tot een joint 
degree te tijdrovend vinden, beginnen zij er niet aan.61 De accreditatiepro-
cedure wordt als omslachtig beschouwd.62 Dit zou opgelost kunnen worden 
door de procedure te vereenvoudigen of hierin meer samen te werken met 

59 Interviews A, B, C, D en E.
60 Interview F.
61 Interviews B en C.
62 Interviews A en E.
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3 .  a n a ly s e  V o o r g e s p r e k k e n

andere landen, zoals het Europese programma MULTRA beoogt. Van dit 
programma blijkt de meerderheid van de coördinatoren echter niet op de 
hoogte. Daarnaast zou, indien de vermeerdering van het aantal joint degree-
programma’s wenselijk is, de meerwaarde van joint degrees ten opzichte 
van double degrees aangetoond moeten worden.

Voorts vinden enkele van de bevraagde coördinatoren dat er een antwoord 
gevonden moet worden op problemen die aan de accreditatieproblematiek 
ten grondslag liggen. Dit zijn onder meer de verschillen in de duur van mas-
ters, de semesterindelingen en de aandachtspunten van de visitatie. Uit de 
gesprekken kwam de tendens naar voren dat er in feite een Europees over-
koepelend wetgevingskader gecreëerd zou moeten worden waarin derge-
lijke zaken vastgelegd worden.63 Dat wil zeggen, er is vraag naar algemeen 
geldige Europese richtlijnen. Dit lijkt echter gegeven de huidige situatie van 
het hoger onderwijs op Europees niveau niet realiseerbaar en daardoor te 
ambitieus. 

Daarnaast zou het volgens sommige coördinatoren mogelijk moeten worden 
om een samenwerkingsvoorstel al in een vroege fase aan een accredite-
rende instantie voor te leggen, waarbij de instantie aangeeft hoe zij hier 
tegenaan kijkt en wat zij vastgelegd wil hebben. Het Nederlandse accredi-
tatieorgaan en het Duitse accreditatieorgaan zouden in onderling overleg 
de wederzijdse eisen kenbaar moeten maken. Indien dit van tevoren en 
in één keer gebeurt, zou dit veel tijd en kosten kunnen besparen.64 In de 
opzetfase van samenwerkingen zouden dus meer adviezen van buitenaf 
ingewonnen kunnen worden en zou er meer overleg op alle niveaus kunnen 
plaatsvinden.

3.2  Financiering

De hoogtes van collegegelden zijn in alle landen verschillend. Vaak wordt 
bij joint programmes onderling geregeld dat studenten zich aan één van 
de deelnemende universiteiten inschrijven, waarbij het collegegeld door 
de universiteiten onderling verdeeld wordt. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld 
een Nederlandse instelling een deel van de inkomende collegegelden geeft 
aan de Duitse instelling(en). Op deze manier kan een eenduidig collegegeld 
geheven worden en wordt de administratieve last verminderd. 

Ter bevordering van internationalisering in het hoger onderwijs zouden de 
verschillende overheden volgens de respondenten meer aandacht kunnen 

63 Interview F.
64 Interview A.
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schenken aan de financiering van instellingen. Hiermee kan voorkomen 
worden dat instellingen inspanningen leveren waar zij geen geld voor ont-
vangen. Het probleem is dat de Nederlandse overheid slechts instellingen 
financiert wanneer studenten een bepaald percentage van hun studie aan 
een Nederlandse instelling gevolgd hebben. Indien joint programme-stu-
denten aan een Nederlandse instelling afstuderen, terwijl zij ‘slechts’ 40 
procent van het onderwijs in Nederland gevolgd hebben, ontvangt de Neder-
landse instelling hiervoor dus geen financiering.65 Ook werden er universele 
regelgevingskaders voorgesteld voor de financiering. Omdat er in een aantal 
gevallen constructies bedacht moeten worden waarbij bijvoorbeeld geld van 
de ene naar de andere universiteit wordt overgeheveld, omdat anders geen 
samenwerking mogelijk is, zouden volgens de bevraagde coördinatoren 
op basis van wetgeving regels moeten worden opgesteld voor de eerlijke 
onderlinge verdeling van collegegeld. Hiermee kan bijvoorbeeld voorkomen 
worden dat er met sommige landen geen samenwerking mogelijk is, zoals 
nu het geval is, en dat oplossingen in de vorm van herverdelingsconstruc-
ties door de universiteiten bedacht moeten worden. Deze constructies zijn 
immers niet eenvoudig op te zetten en bevatten doorgaans veel haken en 
ogen.66

3.3  Administratie en organisatie

Naast de problematiek rondom accreditatie zijn alle bevraagde coördinato-
ren het erover eens dat administratieve, organisatorische zaken een strui-
kelblok vormen bij gestructureerde vormen van samenwerking. Zo zijn er 
in Nederland en Noordrijn-Westfalen verschillende semesterindelingen, exa-
menreglementen en universiteitsreglementen. Wat uit de voorgesprekken 
bleek is dat veel verschillen door middel van overleg wel te overbruggen 
zijn, maar dat dit veel administratieve rompslomp met zich meebrengt.67 
Alleen al het feit dat universiteitsreglementen in Nederland elk jaar opnieuw 
worden geschreven en in Noordrijn-Westfalen in de regel vaststaan gedu-
rende de accreditatieperiode (meestal 7 jaar) maakt het moeilijk. In alle 
gevallen zullen de reglementen van de deelnemende instellingen van elkaar 
verschillen. Een gevolg hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat op beide diploma’s 
– in het geval van een double degree – verschillende toetsingsdata moeten 
worden gehanteerd. Dit lijkt echter geen groot probleem te zijn. Voorts komt 
het voor dat één van de partijen zich niet aan datumafspraken kan houden 
omdat scripties of diploma’s per post verstuurd moeten worden om onder-
tekend te worden. Een praktische oplossing hiervoor is dat docenten actie-

65 Interview D.
66 Interview C.
67 Interviews A, C, D, E en F.
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ver zijn binnen dit proces, door bijvoorbeeld meer aan studenten te vragen, 
zoals het bijtijds opsturen van resultaten en reeds in Duitsland beoordeelde 
scripties. Dit is in feite een taak van de examencommissie en zou dus op 
een andere manier opgelost moeten worden.68 

Ook in het geval waarin de onderwijsadministraties nog niet volledig waren 
voorbereid op internationale samenwerking is het volgens de bevraagde 
coördinatoren voorgekomen dat docenten de cijfers die in Duitsland 
behaald werden zelf hebben doorgegeven aan de onderwijsadministratie in 
Nederland.69 Opdat de docenten zich compleet op het lesgeven kunnen rich-
ten in plaats van op administratieve zaken, zou de (studenten)administratie 
goed georganiseerd en beter afgestemd moeten zijn op joint programmes. 
Samenwerkende instellingen zouden tevens onderlinge contactpersonen 
kunnen aanstellen die zich puur op het onderlinge contact richten.70 Een 
van de coördinatoren noemt tevens de optie van vergoeding van een deel 
van de bijkomende administratiekosten in het geval van joint programmes, 
voor een bepaalde periode, door de overheid. Door financiële ondersteu-
ning zouden bijvoorbeeld studentassistenten kunnen worden ingehuurd die 
meehelpen aan de ontwikkeling en het beheer van programma’s.71

Ook veel banale zaken vormen een struikelblok, waar van tevoren niet 
bij stilgestaan is. Vaak worden problemen pas tijdens een vergevorderd 
 stadium van de samenwerking duidelijk. Zo komt het voor dat studenten 
het tweede jaar geen studiefinanciering meer ontvangen ten gevolge van 
een ‘foutieve inschrijving’. Door de verschillen in naamgeving van sommige 
studies in de deelnemende landen schrijven studenten zich regelmatig in 
voor een verkeerde master. Een voorbeeld hiervan is de master Nederland-
Duitsland-Studies, die in Nederland onder Europese studies valt en in 
Duitsland niet. Het komt voor dat studenten zich aan de Duitse instelling 
inschrijven voor Europese studies. Omdat dit een eenjarige master is, ont-
vangen zij na een jaar geen studiefinanciering meer. Soms komen studen-
ten hier pas laat achter, wat tot administratieve problemen kan leiden.72 Dit 
kan voorkomen worden door beide partijen van tevoren een zo compleet 
mogelijk overzicht (een checklist) te laten maken van alle mogelijke prakti-
sche feiten en deze met elkaar door te nemen. Dit voorkomt misverstanden 
tijdens de samenwerking en scheelt daardoor tijd. Tot op zekere hoogte 
kunnen compromissen gesloten worden; over de resterende zaken zal zo 
goed mogelijk moeten worden gecommuniceerd.

68 Interview F.
69 Interview D.
70 Interview D.
71 Interview C.
72 Interview F.
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Bij wijze van suggestie voor toekomstige joint programmes gaven de 
bevraagde coördinatoren aan dat een joint programme slechts tot stand 
kan komen indien alle partijen op alle niveaus achter de samenwerking 
staan. Deze overeenkomst moet voorafgaand aan de start van zo’n pro-
gramma bereikt worden.73 Echter, er dient rekening mee te worden gehou-
den dat er gaandeweg problemen aan de oppervlakte komen. Alle partijen 
dienen zich daar van tevoren voldoende van bewust te zijn en te proberen 
zoveel mogelijk compromissen te sluiten.74 Bij samenwerkingen is flexibili-
teit van cruciaal belang.75 

 
3.4  Cultuur

Cultuurverschillen spelen een grote rol, zowel bij de samenwerking tussen 
de instellingen als bij het werven van studenten. Het verschil in afstand 
tussen docenten en studenten in Nederland en Duitsland kan tot gevolg 
hebben dat Nederlandse studenten minder snel voor een studie in Duits-
land kiezen, omdat zij voorkeur geven aan de meer amicale omgang in 
Nederland.76 Ook het eerdergenoemde verschil in de betekenis van dead-
lines is een cultuurverschil. Het gaat bij cultuurverschillen doorgaans om 
tradities, zoals het voorbeeld van het verschil in betekenis van 24 decem-
ber. Het is van belang deze van tevoren in kaart te brengen zodat beide 
partijen zich ervan bewust zijn en erop kunnen anticiperen.

Wat voorts opvalt is dat een aantal coördinatoren meer problemen aan 
Nederlandse dan aan Duitse zijde ziet. Zo valt op dat de regelgeving in 
Nederland vaak verandert, terwijl in Duitsland meer grote lijnen op de lan-
gere termijn vastliggen. Een voorbeeld hiervan is het feit dat in Nederland 
elk jaar een nieuw universiteitsreglement wordt geschreven en elk jaar de 
hoogte van het collegegeld wordt aangepast.77 Bij dit laatste dient opge-
merkt te worden dat dit van tevoren in de Nederlandse Staatscourant 
gepubliceerd wordt en dat het om een indexering gaat. Samenwerkende 
instellingen moeten dit soort zaken aan elkaar duidelijk maken, maar ter 
versoepeling van de samenwerking zou meer continuïteit van zowel de 
instellingen voor hoger onderwijs als de overheid gewenst zijn.

73 Interviews A, D, E en F. 
74 Interviews A, C, D en F. 
75 Interview F.
76 Interviews A en E.
77 Interview A en F. 



31

V
a

n
 k

n
e

l
p

u
n

t
e

n
 t

o
t

 k
a

n
s

e
n
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3.5  Andere wensen

Tijdens de gesprekken kwam de wens voor ontwikkeling van een Europese 
infrastructuur voor samenwerkingen in het hoger onderwijs naar voren. Er 
werd geopperd dat hiervoor een Europees raamwerk zou moeten komen, 
waardoor niet alle regels in alle landen van elkaar verschillen.78 Daarnaast 
werd de wens uitgesproken voor een algemene Europese garantie voor het 
niveau van een opleiding, zodat masters niet in alle landen apart geac-
crediteerd hoeven te worden.79 Dat wil zeggen, binnen het kader van de 
BaMa-structuur (Bachelor-Master-structuur) zouden afspraken gemaakt 
moeten worden voor een vorm van gezamenlijke accreditatie, om te garan-
deren dat master-opleidingen ook allemaal van vergelijkbaar niveau zijn. 
Dit eerste lijkt gezien de huidige stand van het hoger onderwijs op Euro-
pees niveau niet realistisch; landen en instellingen zullen altijd hun eigen 
regels willen hanteren. Op het tweede punt lijkt het MULTRA-project een 
oplossing. Aangezien veel coördinatoren hier niet mee bekend waren, zou 
dit meer bekendheid moeten krijgen. Bovendien zou het wenselijk zijn dat 
meer Duitse accreditatieorganen deze overeenkomst ondertekenen.

Een punt op het gebied van bevordering van joint programmes waaraan het 
ministerie van OCW, de NVAO, de VSNU en/of de Vereniging Hogescholen 
tevens aan zou kunnen bijdragen is de informatievoorziening. Een aantal 
coördinatoren heeft aangegeven niet voldoende kennis in huis te hebben 
over wat het opzetten van een joint degree-programma behelst. Hierbij gaat 
het met name om de accreditatieprocedure.80 Tevens is gebleken dat er niet 
voor alle coördinatoren voldoende prikkels zijn om joint programmes op te 
zetten. Indien een coördinator zelf achter het opzetten van een joint degree-
programma staat, blijkt het soms lastig om de hogere niveaus binnen de 
universiteit ervan te overtuigen de joint degree door te voeren. Het ministe-
rie van OCW zou bijvoorbeeld kunnen aangeven dat het omvormen van een 
double naar een joint degree wenselijk is en waarom dit zo is.81 Het gaat 
hierbij om prikkels in de vorm van ideële steun door de nationale overheid. 
De wens naar bevordering van joint degree-programma’s en double degree-
programma’s zou dan ook door hogere bestuursniveaus duidelijker kenbaar 
gemaakt moeten worden. Hierbij zou tevens de meerwaarde van dergelijke 
gestructureerde samenwerkingen genoemd moeten worden. De onlangs 
verschenen ‘Visiebrief internationale dimensie van het ho en mbo’ van 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benadrukt in principe 

78 Interview F. 
79 Interview A.
80 Interviews B, D en E.
81 Interview E.
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de wenselijkheid van joint programmes.82 Echter, aangezien de minister in 
deze brief aangeeft dat zij de ontwikkeling van zowel joint degree- als double 
degree-programma’s verder wil stimuleren, zou het hiernaast wenselijk zijn 
de meerwaarde van joint degree- ten opzichte van double degree-program-
ma’s te benadrukken.

82 Kamerbrief 22 452, nr. 41.
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4.  Analyse resultaten vragenlijst

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de naar aanleiding van de voor-
gesprekken opgestelde vragenlijst, te vinden in de appendix, geanalyseerd. 
De antwoorden van de coördinatoren op de vragen vormen de bron van 
de in dit hoofdstuk besproken zaken. Er dient opgemerkt te worden dat 
twaalf van de zeventien Nederlandse coördinatoren van joint programmes 
tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen de vragenlijst hebben ingevuld. 
Dit komt overeen met een responspercentage van ruim 70 procent. Hier-
onder bevinden zich twee coördinatoren van de in totaal vijf coördinato-
ren van HBO-programma’s. Daarnaast betreffen twee studieprogramma’s 
Erasmus Mundus-programma’s. Dit zijn joint programmes bijgestaan door 
de Europese Commissie, waarbij het doel is de kwaliteit van het Europese 
hoger onderwijs te bevorderen, het over de gehele wereld te promoten en 
de samenwerking met landen buiten de EU te stimuleren. Bij de analyse is 
er rekening mee gehouden dat Erasmus Mundus-programma’s een andere 
status hebben dan ‘normale’ joint programmes.

In dit hoofdstuk volgt eerst een samenvatting van de ondervonden hinder-
nissen die voortkomen uit de antwoorden op de vragenlijst, waarbij zowel 
nieuwe als reeds in de voorgesprekken genoemde problemen aan bod 
komen. Daarna wordt ingegaan op de good practices die daaruit naar voren 
komen, waarmee de omgang met huidige problemen en verschillen wordt 
bedoeld. Vervolgens worden de wensen uitgelicht die mogelijk mee kunnen 
worden genomen in de besluiten van nationale beleidsmakers en uitvoe-
rende instanties, zoals het ministerie van OCW en/of de NVAO, alsmede 
door belangenorganisaties zoals de VSNU en de Vereniging Hogescholen. 

4.1  Inventarisatie problemen

4.1.1  Inleiding

Uit de resultaten van de vragenlijst komt naar voren dat bij de meeste 
joint programmes is gekozen voor een double degree omdat dit wat betreft 
regelgeving gemakkelijker te realiseren is. Bovendien kunnen instellin-
gen uit beide landen zodoende overwegend hun eigen regels hanteren, in 
overeenstemming van het instellingsreglement en de nationale of regio-
nale wetgeving. Voor de realisatie van joint degrees wordt met name de 
accreditatieprocedure van de NVAO door de coördinatoren als te ingewik-
keld en problematisch beschouwd. Ook kan er volgens de ondervraagden 
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in sommige gevallen niet voor een joint degree worden gekozen omdat hier 
niet in alle partnerlanden de mogelijkheden toe bestaat.83 Het laatste is 
vooral relevant voor masterprogramma’s waar niet alleen Duitsland en 
Nederland bij zijn betrokken. In dat geval wordt er doorgaans gekozen voor 
een multiple degree (zoals een triple degree).
 
De coördinatoren van een joint degree geven aan dat voor deze construc-
tie is gekozen omdat deze beter de lading dekt van een gezamenlijk pro-
gramma, internationalisering een grotere impuls geeft en een meerwaarde 
voor de studenten vormt. Dit is met name het geval wanneer er door een 
joint degree méér internationale studenten worden aangetrokken. Boven-
dien biedt een joint degree, net als een double degree, voor zowel studenten 
als docenten bredere perspectieven, door bijvoorbeeld een beter toegang 
tot wederzijdse onderzoeksprojecte; wordt de nationale en internationale 
positionering van de opleiding versterkt; en kan iedere deelnemende uni-
versiteit haar expertise in het vakgebied beter tot haar recht laten komen 
en gebruik maken van elkaars specialisaties. Het komt volgens de coör-
dinatoren de kwaliteit van het onderwijs dus ten goede. De coördinatoren 
van double degree-programma’s zeggen dan ook voorstander te zijn van 
omzetting naar een joint degree. Bovengenoemde voordelen lijken echter 
ook te gelden voor double degree-programma’s. Dat zou kunnen betekenen 
dat voor de coördinatoren niet voldoende duidelijk is wat de meerwaarde 
van een joint degree- ten opzichte van een double degree-programma is. 
Een logische gevolgtrekking is dat de meerwaarde van een joint degree-pro-
gramma beter aangetoond dient te worden. Aangezien de coördinatoren wel 
aangeven dat zij zeer gemotiveerd zijn om een joint degree-programma op 
te zetten, is het bovendien zaak de regels hieromtrent te vereenvoudigen. 

4.1.2  Problemen bevestigd uit de voorgesprekken

Het grootste probleem bij het opzetten van joint programmes (met name 
joint degree-programma’s) is, blijkens de resultaten van de vragenlijst, de 
incompatibiliteit van Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse nationale, maar 
ook lokale en universitaire regels en reglementen. Voorbeelden hiervan zijn 
regels omtrent becijfering, de inrichting van administraties en de afwijkende 
academische kalenders. Verder vormen nationaal georiënteerde wetgevin-
gen en accreditatiesystemen en verschillen in procedures, werkwijze en cul-
tuur hindernissen. Er bestaat onduidelijkheid over de wet- en regelgeving en 
de mogelijkheden om daarbinnen oplossingen te vinden. Problemen komen 

83 Dit is bijvoorbeeld het geval bij een samenwerking met de universiteit van Praag, waar het 
aanbieden van een joint programme tot op heden moeizaam lijkt te gaan, mede doordat in 
het kader van dit programma voor het eerst vakken in het Engels zouden worden aange-
boden aan de Tsjechische universiteit.
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zowel voort uit nationale wetgeving van de samenwerkende landen als uit 
het beleid van de samenwerkende instellingen.

Ten aanzien van de accreditatieprocedure komt uit de vragenlijst naar voren 
dat het oprichten van een joint degree een ingewikkeld en langdurig proces 
is. Bovendien verschillen de procedures van beide landen en heeft elk land 
andere prioriteiten. Zo wordt, zoals al eerder gezegd, bij de Nederlandse 
procedure meer op het bereiken van leerdoelen en op de toetsing gelet, 
waar in Noordrijn-Westfalen meer het zwaartepunt op de inhoud ligt. Voorts 
blijkt uit de resultaten van de vragenlijst dat de helft van de bevraagde coör-
dinatoren niet bekend is met het MULTRA-project. Wanneer zij hierover infor-
matie krijgen, geven zij echter wel aan dit als vooruitgang te beschouwen. 
Een nadeel van dit project is dat er strijdigheden tussen de uitkomsten 
van centrale Akkreditierungsrat en de decentrale Akkreditierungsagenturen 
kunnen ontstaan. Een ander nadeel is het feit dat MULTRA, in het geval van 
samenwerking met meerdere landen, (nog) niet in alle landen ondersteund 
wordt. Bovendien hebben nog niet alle Duitse Akkreditierungsagenturen het 
ondertekend.

Het feit dat in Duitsland, in tegenstelling tot Nederland, weinig gewerkt wordt 
met digitale inschrijving wordt door de bevraagde coördinatoren niet als pro-
bleem beschouwd. De verschillende manieren van inschrijving in Nederland 
en Duitsland worden door een aantal van de coördinatoren echter als ineffi-
ciënt gezien, omdat studenten zich dikwijls tweemaal moeten inschrijven. 
Idealiter moet geregeld worden dat studenten niet aan beide instellingen 
tegelijk ingeschreven staan, omdat dit voor studenten te kostbaar wordt. 
Dit heeft betrekking op het collegegeldprobleem. Daarnaast kost het vol-
gens de coördinatoren veel tijd en geld om voor de verschillende inschrij-
vingsregels een oplossing te vinden. 

Het feit dat Duitse studenten die deelnemen aan een joint programme 
in Nederland collegegeld moeten betalen, terwijl dit in Duitsland niet het 
geval is, wordt door sommige coördinatoren wel en door andere coördina-
toren niet als nadelig voor het aantal Duitse inschrijvingen beschouwd. Zo 
zien sommigen het als drempel voor Duitse studenten, terwijl anderen van 
mening zijn dat dit een bijkomstigheid van een joint programme betreft en 
studenten dit nadeel doorgaans niet vinden opwegen tegen de meerwaarde 
van een joint programme. De meerderheid van de bevraagde coördinatoren 
beschouwt het collegegeldvraagstuk niet als belemmering voor de samen-
werking.

Uit de ingevulde vragenlijst valt tot slot op te maken dat cultuurverschil-
len geen omvangrijk obstakel bij samenwerking lijken te vormen. Enerzijds 
geven coördinatoren aan dat de samenwerking iets minder soepel verloopt, 
doordat bijvoorbeeld de Duitse partner(s) wat minder flexibel is/zijn dan 
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de Nederlandse of doordat bepaalde procedures, zoals het indienen van 
verschillende aanvragen, in Duitsland minder snel worden doorlopen dan in 
Nederland. Met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs wordt ander-
zijds door de meerderheid erkend dat de cultuurverschillen juist bijdragen 
aan de meerwaarde van een joint programme; het contact tussen studen-
ten en docenten uit beide landen zorgt voor een diversiteit die tot verrijking 
leidt. 

De coördinatoren van Erasmus Mundus-programma’s, waarbij meer dan 
alleen Noordrijn-Westfaalse en Nederlandse universiteiten zijn betrokken, 
hebben een andere mening ten aanzien van problemen en oplossingen, 
doordat zij vele zaken van tevoren in hun consortium overeenkomen. Zo is 
voor alle studenten binnen een dergelijk programma het collegegeld gelijk, 
zijn zaken zoals de omvang van de scriptie van tevoren vastgelegd en zijn 
er binnen het consortium learning outcomes en andere doelen vastgesteld. 
Het valt dan ook op dat de coördinatoren van deze programma’s minder 
hindernissen in de inmiddels bekende verschillen tussen de systemen 
zien. Bovendien is er in het geval van Erasmus Mundus-programma’s en de 
opvolger Erasmus+ sprake van meer subsidies voor de ontwikkeling van de 
samenwerking.

Desalniettemin vragen zij om vereenvoudiging van de accreditatieprocedure 
voor Erasmus Mundus-opleidingen en een mogelijkheid om meer uitzonde-
ringen te kunnen maken op administratieve regels. 

4.1.3   Niet eerder genoemde problemen

Naast bovengenoemde punten zijn er uit de antwoorden op de vragenlijst 
nog niet eerder genoemde verschillen naar voren gekomen. Eén hiervan 
is de Numerus Clausus. Deze in Duitsland gebruikte toegangsbeperking 
lijkt bij samenwerkingen niet voor veel problemen te zorgen. Bij de meeste 
joint programmes van de bevraagde coördinatoren is geen sprake van een 
Numerus Clausus; in de andere gevallen, waaronder de Erasmus Mundus-
programma’s, zijn hierover van tevoren afspraken gemaakt. Een voorbeeld 
is dat door het consortium de toegang wordt gereguleerd. Hierbij is sprake 
van één aanmeldingsprocedure met een bepaald aantal beschikbare plaat-
sen per partner. Nationale regels met betrekking tot toegangsbeperking zijn 
hierdoor secundair aan die van het consortium en spelen geen rol.

De verschillen in het minimum aantal vereiste EC’s voor tentamens en 
bachelor- en masterscripties in Nederland en Noordrijn-Westfalen lijken 
geen grote problemen tot gevolg te hebben. Het aantal punten voor modu-
les wordt in de meeste gevallen aan beide instellingen volgens hun eigen 
regels bepaald en soms zijn hierover onderling afspraken gemaakt. Ook 
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4 .  a n a ly s e  r e s u ltat e n  V r a g e n l i j s t

ten aanzien van het aantal vereiste EC’s voor de scripties worden onder-
ling afspraken gemaakt, waarbij in sommige gevallen zaken als het onder-
zoeksvoorstel en het colloquium losgekoppeld moeten worden van de 
scriptie om tot een juist aantal studiepunten te komen. Ten aanzien van het 
aantal studie-uren dat voor 1 EC staat worden in de praktijk geen afspraken 
gemaakt. Wat soms door de Duitse partnerinstellingen wel als probleem 
wordt beschouwd zijn stages die bij sommige programma’s door de Neder-
landse instelling verplicht worden. Er moet overleg plaatsvinden om ervoor 
te zorgen dat hier ook in Duitsland studiepunten voor gegeven kunnen 
worden. 

Het feit dat de semesters in Nederland en Noordrijn-Westfalen niet gelijk 
lopen, vormt volgens een aantal coördinatoren een probleem. Wanneer stu-
denten het eerste jaar in Nederland zitten en het tweede jaar in Duitsland 
vormt dit geen groot probleem; zij moeten slechts rekening houden met 
het feit dat zij wanneer zij na 30 augustus hun masterscriptie afronden in 
Nederland niet meer binnen de nominale studieduur afstuderen. Het leidt 
in enkele gevallen echter wel tot klachten van studenten over het ontbreken 
van voldoende vakantie. Daarnaast zorgt het voor problemen voor Duitse 
docenten die in Nederland lesgeven en Nederlandse docenten die in Duits-
land lesgeven, omdat de semesters elkaar overlappen en de docenten hier-
door bovendien ook niet voldoende vakantie kunnen opnemen. 

Ook de afgifte van het gezamenlijke getuigschrift zorgt voor problemen. De 
bilaterale implementatie blijkt organisatorisch ingewikkeld, gaat gepaard 
met veel onderling overleg en kost dus veel tijd. De regelmatig voorko-
mende verschillen in titulatuur dragen hieraan bij; in een aantal gevallen 
wordt een programma door elk van de instellingen bij een andere faculteit 
ondergebracht. Een voorbeeld hiervan is de master Nederland-Duitsland-
Studies, die in Duitsland onder Nederland-Duitsland-Studies valt en in 
Nederland onder Europese Studies. Dit heeft tot gevolg dat hieraan door 
de instellingen een verschillende titulatuur zou moeten worden toegekend. 
Bij vrijwel alle aan de vragenlijst onderworpen programma’s is overeengeko-
men één titel toe te passen; in één geval wijkt één van de partnerinstellin-
gen ervan af, hetgeen tot op heden echter geen juridische implicaties lijkt 
te hebben.
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4 .  a n a ly s e  r e s u ltat e n  V r a g e n l i j s t

4.2  Good practices – hoe problemen overbrugd worden

Voor een aantal problematische verschillen zijn in sommige joint program-
mes door instellingen oplossingen bedacht, de zogenaamde good practi-
ces.84 Ten aanzien van de verschillende manier van inschrijving in Duitsland 
en Nederland zijn in sommige gevallen tussen de bestaande joint program-
mes afspraken gemaakt zodat studenten niet aan beide instellingen tege-
lijk collegegeld betalen. Opdat studenten alleen de instelling waaraan zij op 
dat moment studeren betalen, is bij een studieprogramma onderling afge-
sproken dat studenten op dat moment ofwel alleen aan de universiteit waar 
zij op dat moment onderwijs volgen ingeschreven staan, ofwel bij de samen-
werkende instelling als mobility of exchange students staan ingeschreven; 
er wordt dan een onderscheid gemaakt tussen de home en de host univer-
sity. Dit is in Nederland op dit moment in principe niet toegestaan, omdat 
de Nederlandse wetgeving niet in deze mogelijkheid voorziet. In Duitsland 
is dat wel het geval. Een andere potentiële oplossing is dat studenten zich 
gedurende het gehele programma aan de Nederlandse instelling inschrij-
ven en dat deze de opbrengsten deelt met de partnerinstelling(en). Het 
mogelijke lagere aantal Duitse studenten als gevolg van de Nederlandse 
verplichting om collegegeld te betalen kan tot slot aangepakt worden door 
middel van beurzen, die een compensatie kunnen vormen voor de Duitse 
studenten. Op dit moment zijn er al beurzen voor Duitse studenten van de 
DAAD, maar deze zijn beperkt in aantal. 

De verschillen in de duur van de semesters in Nederland en Noordrijn-West-
falen hebben de minste nadelige gevolgen indien het tweede studiejaar in 
Noordrijn-Westfalen plaatsvindt. De nadelen hiervan zijn echter dat studen-
ten de hele zomer moeten doorwerken en dat de Duitse universiteit moge-
lijk minder masterscriptie-studenten krijgt, omdat studenten eerder kiezen 
om de scriptie aan de Nederlandse instelling te schrijven, aangezien zij 
deze op het moment dat zij hun scriptieonderwerp moeten kiezen het beste 
kennen. Verder dienen de gevolgen van dit verschil goed naar de studenten 
gecommuniceerd te worden en moeten de studieschema’s er voor zover 
mogelijk op aangepast worden. 

Voorts wordt het feit dat er bij Nederlandse accreditatie meer aandacht 
is voor de learning outcomes in de praktijk vaak opgelost door hierover 
compromissen te sluiten. De learning outcomes moeten in overleg met de 
partner(s) opgesteld worden om toch aan de criteria te voldoen. 

84 Hierbij gaat het om afspraken tussen instellingen onderling die in strijd kunnen zijn met de 
Nederlandse wettelijke regelingen.
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4 .  a n a ly s e  r e s u ltat e n  V r a g e n l i j s t

Aan culturele verschillen in de verhoudingen van studenten tot andere stu-
denten en tot docenten kan speciale aandacht besteed worden bij aanvang 
van de studie, door bijvoorbeeld het organiseren van een intercultural week. 
Goede voorlichting aan studenten en goed onderling overleg tussen docen-
ten kan zorgen voor een soepelere samenwerking. Daarnaast dient men 
zich ervan bewust te zijn dat cultuurverschillen bestaan en dit gegeven te 
accepteren voorafgaand aan het opzetten van een gestructureerde samen-
werking.

Tot slot zijn er enkele tips gegeven, die in grote lijnen overeenkomen met 
wat er uit de voorgesprekken naar voren is gekomen. Zoals reeds duidelijk 
is, is het sluiten van compromissen van essentieel belang voor een goede 
samenwerking. Daarvoor moeten alle partijen alle regels, reglementen en 
richtlijnen van tevoren goed naast elkaar leggen om te zien waar zaken 
aangepast of veranderd moeten worden. Het is van belang alle problemati-
sche verschillen voor de start van het joint programme in kaart te hebben 
gebracht en zo goed als mogelijk overbrugd te hebben. Indien bij alle 
partijen de – noodzakelijke – wil er is, kunnen pragmatische  oplossingen 
gezocht worden. De steekwoorden zijn creativiteit, flexibiliteit, geduld en 
vooral inzet. 

4.3  Wensen gericht aan nationale beleidsmakers,  
  belangenverenigingen en uitvoerende instanties

Aangezien de meerderheid van de bevraagde coördinatoren het geen 
belemmering voor de samenwerking vindt dat Duitse studenten van joint 
programmes in Nederland collegegeld moeten betalen en slechts een deel 
dit als drempel voor Duitse studenten beschouwt, is de vraag in hoeverre 
het aanpakken hiervan een speerpunt moet zijn bij de bevordering van 
joint programmes. Ten aanzien van accreditatie geven veel coördinatoren 
aan dat het joint degree-protocol van de NVAO eenvoudiger kan. Boven-
dien bestaat er onder enkele coördinatoren onduidelijkheid over de moge-
lijkheden van accreditatie en geven zij aan dat zij meer steun/facilitering 
door onder andere de NVAO wensen. Op basis hiervan zouden de NVAO 
en andere relevante partijen meer en/of duidelijkere handleidingen kunnen 
opstellen. Hiernaast geven de coördinatoren aan dat het voor Erasmus 
Mundus-programma’s wenselijk zou zijn dat de NVAO de Erasmus Mundus-
status als afdoende erkent, naar voorbeeld van de situatie in Spanje. Hier 
wordt accreditatie eenvoudigweg overgenomen. In het geval van andere 
joint degree-programma’s zou wederzijdse erkenning of gemeenschappelijke 
accreditatie moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn meerdere coördinatoren 
niet bekend met het MULTRA-project en de uitwerkingen daarvan. Hier moet 
aldus verandering in komen.
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4 .  a n a ly s e  r e s u ltat e n  V r a g e n l i j s t

Op de vraag wat er op beleids- en institutioneel niveau zou moeten worden 
gedaan ter bevordering van joint programmes worden verschillende ant-
woorden gegeven. Genoemde wensen zijn: het duidelijk formuleren van 
minimale vereisten waaraan de opleiding moet voldoen (inclusief regels 
omtrent de erkenning), beleid opstellen voor de financiële afwikkeling, het 
creëren van meer ruimte voor instellingen om hun eigen beleid te ontwik-
kelen, het heffen van een lager collegegeld voor studenten die een jaar aan 
een buitenlandse partneruniversiteit studeren, erkenning door de Neder-
landse overheid van inschrijving als student bij aangesloten consortium-
instellingen (in het geval van Erasmus Mundus-programma’s), een sterke 
vereenvoudiging van de accreditatieprocedure (in het geval van Erasmus 
Mundus-opleidingen naar voorbeeld van het Spaanse model) en (meer) faci-
litering van accreditatie, een betere afstemming van algemene regels (voor-
namelijk door de universiteiten zelf). 

Een tendens die zichtbaar wordt, is de behoefte aan meer ‘hulp’ bij het 
opzetten van een joint programme, in de vorm van financiële ondersteu-
ning, maar meer nog in de vorm van praktische hulp (coaching, begelei-
ding en voorlichting) en duidelijke, eenvoudige handleidingen. Dan hoeven 
docenten en onderwijsdirecteuren zich niet teveel te verdiepen in de regels 
hieromtrent en moeten zij niet iedere keer het wiel opnieuw uitvinden. Hier-
naast zou volgens de ingevulde vragenlijst een antwoord op de verschil-
lende inhoudelijke regels zoals de duur van een master kunnen bestaan 
uit gemeenschappelijke Europese wetgevingskaders, met onder andere EU-
brede afspraken over de duur van het academisch jaar en de gewenste 
onderwijsresultaten. Waar overheden en universiteiten nu individuele eisen 
aan een opleiding stellen, zouden minimale eisen op Europees niveau vast-
gelegd moeten worden. Dit zou de accreditatieprocedure vergemakkelijken. 
Zoals eerder gezegd, lijkt dit in ieder geval in de nabije toekomst echter niet 
realiseerbaar.

Tot slot blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst dat meer prikkels welkom 
zijn. Aangezien de coördinatoren zelf de educatieve, culturele en weten-
schappelijke meerwaarde van joint programmes erkennen en zich hiervoor 
inzetten, lijkt het belang ervan duidelijk. Echter, een aantal coördinatoren 
geeft aan dat er zowel vanuit het college van bestuur van de instelling als 
vanuit het ministerie te weinig prikkels komen. Het gaat hierbij om ideële 
steun in de vorm van het kenbaar maken van de wenselijkheid van joint 
programmes (en specifiek joint degree-programma’s) alsmede om financi-
ele steun in de vorm van een toereikende compensatie van de extra man-
uren, die vooral voor het opzetten van joint programmes maar ook tijdens 
de samenwerking zelf vereist zijn.85

85 De op 15 juli 2014 verschenen ‘Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo’, waarin 
de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap dr. Jet Bussemaker haar wens voor meer 
double en joint degree-programma’s uitspreekt, vormt mogelijk een ideële prikkel.
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5.  Quick scan overige deelstaten

Met het oog op mogelijk vervolgonderzoek is een quick scan gehouden 
onder een aantal coördinatoren van joint programmes (zowel double als 
joint degrees) tussen Nederland en andere Duitse deelstaten dan Noord-
rijn-Westfalen. Hierbij is de respondenten gevraagd wat zij als de grootste 
hindernis bij de samenwerking beschouwen alsmede welke pragmatische 
oplossing en/of tip zij zouden willen meegegeven voor het opzetten van 
andere toekomstige gestructureerde samenwerkingen. Hierop zijn elf reac-
ties ontvangen, die hieronder kort geanalyseerd worden. Hierbij worden 
voornamelijk punten uitgelicht die nog niet in de voorgesprekken en/of de 
vragenlijst genoemd zijn. 

5.1  Problemen

Net als in de eerdere resultaten geeft de meerderheid van de coördinatoren 
aan dat er in hun omgeving te weinig kennis over het opzetten van joint 
programmes bestaat. Zij geven tevens aan dat zij graag meer informatie 
over joint degree-programma’s ontvangen. Hieruit blijkt dat zij hier welwil-
lend tegenover staan. 

Waar in de voorgesprekken en de vragenlijst niet gesproken is over joint 
doctorates, is ten aanzien van dit onderwerp uit de quick scan wel proble-
matiek naar voren gekomen, met name met betrekking tot de verschillen in 
regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn het feit dat promovendi in Nederland 
als werknemers gezien worden en in bijvoorbeeld Beieren als studenten 
met een beurs. Of het feit dat de promotieduur in Nederland en de Duitse 
deelstaten vaak verschilt. Hiernaast eist Nederland dat promovendi hun 
proefschrift in Nederland verdedigen om een Nederlandse graad van doctor 
(PhD) toegekend te kunnen krijgen. Dit leidt tot problemen in de samenwer-
king.

Een probleem dat nog niet eerder genoemd is, is de afwijkende studie-
houding. Volgens een coördinator zijn studenten in Nederland circa 40 
uur per week met hun studie bezig, waarvan minimaal 30 contacturen, 
terwijl dit aantal in Duitsland minder bedraagt. Dit heeft een verschil in 
werkdruk tot gevolg. Dit kan echter per opleiding verschillen. Door meer-
dere coördinatoren wordt tevens aangegeven dat Nederlandse studenten 
het niveau in Duitsland hoger verwacht hadden. Het onderwijs in bijvoor-
beeld de deelstaat Berlijn wordt als ‘praktisch’ omschreven, wat tegenover 
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het overwegend theoretische onderwijs in Nederland staat. Hier gaat het 
echter om een technische opleiding; evaluaties van stipendiaten van het 
DIA-Stipendium tonen aan dat er bij geesteswetenschappen vaak van het 
omgekeerde sprake is. Dit kan variëren per opleiding, instelling en deel-
staat. Desalniettemin kan geconcludeerd worden dat er tussen beide 
landen verschillen bestaan. Omdat studenten van joint programmes in 
meerdere landen studeren en hierover met elkaar communiceren, worden 
zij zich bewust van de verschillen in zwaartepunten van vakken en opge-
dane kennis. Het lijkt niet onbelangrijk dat men zich ervan bewust is en 
er voor zover mogelijk een evenwicht in aanbrengt, zonder dat de positieve 
kanten van diversiteit verloren gaan. 

Ook is in de quick scan opgemerkt dat sommige Duitse instellingen voor 
hoger onderwijs niet zeer ver ontwikkeld waren op het gebied van internatio-
nalisering en nog geen ervaring hadden met het opzetten van joint program-
mes. Bovendien zou het in Duitsland langer duren voordat protocollen en 
andere zaken geaccordeerd worden, omdat meerdere instanties dit moeten 
doen. Met deze factoren dient bij samenwerking rekening te worden gehou-
den.

Voorts ondervindt één van de bevraagde coördinatoren een probleem met 
het omvormen van zijn master van een double tot een joint degree. Het gaat 
hierbij om studenten van een masterprogramma die slechts één semester 
aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs studeren. Dit maakt 
het uitgeven van een joint degree door deze instelling moeilijk maakt, 
omdat volgens de Nederlandse wetgeving een ‘substantieel deel’ van het 
onderwijs in Nederland moet worden gevolgd. Wanneer in het geval van een 
samenwerking tussen een Nederlandse instelling en één andere instelling 
sprake is van 50 procent of 40 procent inbreng van de Nederlandse is het 
aannemelijk dat dit als substantieel kan gelden. Dit wordt echter per geval 
beoordeeld is ook afhankelijk van het aantal samenwerkingspartners. 

Tot slot worden door de coördinatoren nog enkele nieuwe kleine problemen 
genoemd, zoals formaliteiten rondom de inschrijving, de bankrekening, de 
huur etc. Dit lijkt echter met name een kwestie te zijn van goede voorlich-
ting aan de studenten. Ook de in het kader van de quick scan bevraagde 
coördinatoren beschouwen het feit dat collegegeldtarieven voor niet-EU-stu-
denten in de verschillenden landen in grote mate van elkaar afwijken als 
problematisch. In sommige gevallen (met name bij de Erasmus Mundus-
programma’s) wordt dit opgelost door alle studenten een even hoge parti-
cipation fee te laten betalen, waarvan vervolgens de lokale collegegelden 
worden betaald. Echter, het feit dat Nederlandse instellingen voor hoger 
onderwijs een hoger percentage van dit bedrag eisen, omdat zij (meer) col-
legegeld heffen, kan onderlinge onenigheid tussen de partners tot gevolg 
hebben.
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Ook uit de quick scan komt de problematiek rondom verschillende colle-
gegeldtarieven, talen, academische kalenders en becijferingsmethoden en 
een afwijkende inrichting van de semesters naar voren. Ten aanzien van 
taalverschillen wordt door enkele coördinatoren opgemerkt dat deze een 
probleen vormen bij het werven van voldoende studenten voor hun joint 
programme, aangezien veel studenten slechts hun eigen taal en het Engels 
goed beheersen. Bovendien wordt in Duitsland in veel mindere mate dan 
in Nederland tijdens (onderzoeks)werkgroepen Engels gesproken. Dit heeft 
als voordeel dat buitenlandse studenten Duits leren, maar het kan interna-
tionale joint programmes in de weg staan omdat hierdoor mogelijk minder 
studenten geworven worden. Er moet aldus rekening gehouden worden met 
verschillen in taal en verschillen in de mate van internationalisering van de 
instelling. 

 
5.2  Suggesties en wensen

De voornaamste suggestie heeft betrekking op het informatie inwinnen van 
en verstrekken aan de partner(s). Ook de coördinatoren die ondervraagd 
zijn in het kader van de quick scan geven aan dat het van groot belang is 
alle verschillen van tevoren in kaart te brengen. De partijen moeten inzicht 
in – en begrip voor – elkaars accreditatieprocedure, regels rondom de diplo-
maverstrekking, curricula, programmastructuur et cetera hebben. Voor 
zover mogelijk dienen problemen pragmatisch opgelost te worden en wan-
neer dit niet mogelijk is, dient er een balans in compromissen gevonden 
te worden. Alleen wanneer in een balans geïnvesteerd wordt, kan de groot-
ste hindernis die gevormd wordt door het ‘wespennest’ van verschillende 
regels overbrugd worden. 

Daarnaast komt naar voren dat face-to-face overleg tussen coördinatoren 
als efficiënter wordt beoordeeld dan andere vormen van contact. Bij aan-
vang dient contact gelegd te worden met personen die op de betreffende 
instellingen verantwoordelijk zijn voor internationale samenwerking en 
weten welke regels er op dat gebied ter plaatse gelden. Hierbij is het uiter-
aard van belang dat zij volledig achter de samenwerking staan en bereid 
zijn er energie in te steken. Op deze manier zou de samenwerking aanzien-
lijk soepeler verlopen dan wanneer wordt gekozen te beginnen op institutio-
neel, formeel niveau. Dit lijkt van niet te onderschatten belang.

Voorts is in de quick scan een voorbeeld van een good practice naar voren 
gekomen ten aanzien van het voldoen aan eisen van de samenwerkende 
partners. In één geval van een gezamenlijke degree moest voldaan worden 
aan de eisen van de Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, e.g. 
het aanbieden van een bepaalde training. Hierop hebben de Nederlandse 
organisatoren van de opleiding een module, die aangeboden werd door de 
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Duitse instelling, aangewezen ter vervanging van de Nederlandse. Hieruit 
blijkt dat ook wanneer er strenge regels gelden, er afspraken gemaakt en 
pragmatische oplossingen gevonden kunnen worden. 

Een andere good practice is het samenwerkingsgebied uitbreiden van onder-
wijsactiviteiten naar onderzoeksactiviteiten (sterkere koppeling tussen 
onderzoek en onderwijs) – en vice versa. Hierdoor zouden meer docenten 
bij joint programmes betrokken kunnen raken, hetgeen positieve uitwerkin-
gen kan hebben op het aantal talentvolle studenten dat aan joint program-
mes deelneemt. Tevens kan dit bijdragen aan een nauwere samenwerking. 

De wensen van coördinatoren die uit de quick scan naar voren komen, 
komen overeen met die van de eerder bevraagde coördinatoren. Omdat er 
vaak sprake is van onwetendheid bij instellingen zelf ten aanzien van de 
mogelijkheden en omdat het wiel daardoor vaak iedere keer opnieuw moet 
worden uitgevonden, zouden er landelijke regels moeten komen waarin 
onder andere juridische en financiële regels aangaande joint programmes 
vastgelegd zijn. Omdat het opzetten van joint programmes op deze manier 
minder tijd en geld kost, zou dit de oprichting van meer joint programmes 
bevorderen. Voorts wordt de EU op het gebied van hoger onderwijs niet vol-
doende als overkoepelende actor gezien. Hieruit valt de wens op te maken 
dat er door de lidstaten meer concessies gedaan worden en het hoger 
onderwijsbeleid van de landen beter meer op elkaar afgestemd wordt. Dit 
komt overeen met de eerdergenoemde wens om meer EU-brede regels op 
het gebied van hoger onderwijs in te voeren. 

Tot slot wordt door één van de bevraagde coördinatoren op het gebied van 
collegegeld meer flexibiliteit van zowel Nederland als Duitsland gewenst. 
Teneinde samenwerking soepeler te laten verlopen, zou er meer gelijkheid 
gecreëerd moeten worden door het in Nederland mogelijk te maken een 
uitzondering te maken op de verplichting om collegegeld te heffen en door 
in Duitsland wel een bepaald bedrag te mogen heffen.
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Conclusie en aanbevelingen 

Teneinde een beeld te krijgen van de ervaringen en meningen van de Neder-
landse coördinatoren van joint programmes tussen Nederland en Noordrijn-
Westfalen zijn in het kader van dit onderzoek voorgesprekken gevoerd met 
zes coördinatoren en is een vragenlijst opgesteld waarvan de resultaten 
samengevat en geanalyseerd zijn. Ten slotte is met het oog op vervolgon-
derzoek een quick scan gehouden onder coördinatoren die samenwerken 
met universiteiten en hogescholen in andere Duitse deelstaten. In dit con-
cluderende hoofdstuk worden de belangrijkste suggesties samengevat en 
worden enkele aanbevelingen gedaan. 

Wat met name opvalt uit de vele responsen is dat de motivatie tot het 
ontwikkelen van joint degree-programma’s als een mogelijke vervolgstap 
op de double degrees er bij de coördinatoren wel is. Veel coördinatoren 
geven echter aan dat zij behoefte hebben aan meer informatie. Bovendien 
is meerdere keren door de coördinatoren genoemd dat het wiel steeds 
weer opnieuw moet worden uitgevonden. Dit duidt op een tekort aan alge-
meen beschikbare en gedeelde kennis rondom het opzetten van joint pro-
grammes, waarbij de accreditatieprocedure tevens een groot probleem is. 
Hoewel de voordelen van joint programmes in dit rapport uitgelicht zijn, is 
het van belang de meerwaarde van joint degree-programma’s ten opzichte 
van double degree-programma’s specifiek in kaart te brengen.

Een belangrijke conclusie is dat problemen zowel voortkomen uit het 
beleid van de samenwerkende instellingen als uit nationale wetgeving van 
de samenwerkende landen. Ten aanzien van het eerste aspect dient een 
aantal punten acht genomen te worden. Ten eerste is het van belang dat de 
participerende partijen op alle niveaus achter de samenwerking staan en 
bereid zijn tot het sluiten van compromissen. Bij aanvang dient bovendien 
contact gelegd te worden degenen die op de betreffende instellingen ver-
antwoordelijk zijn voor internationale samenwerking en weten welke regels 
er op dat gebied ter plaatse gelden. Dat zorgt voor een soepelere samen-
werking. Hierbij is het van belang dat er face-to-face overleg plaatsvindt. 
Daarnaast is het van belang dat de partijen inzicht in – en begrip voor – 
elkaars accreditatieprocedure, elkaars regels rondom de diplomaverstrek-
king, curricula, programmastructuur en andere zaken hebben. Hierbij is het 
wenselijk dat de verschillen van tevoren in kaart worden gebracht. Voor 
zover mogelijk dienen ten aanzien van deze onderwerpen compromissen te 
worden gesloten, en er dient op zijn minst een balans tussen de verschillen 
en overeenkomsten van de partijen gevonden te worden. Alleen op die wijze 
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kan op een goede manier worden omgegaan met de talloze verschillende 
regels. Flexibiliteit, creativiteit, geduld en inzet zijn cruciale vereisten.

Ten aanzien van verschillen in nationale wetgeving van de samenwerkende 
landen wordt de wens uitgesproken voor invoering van overkoepelende, EU-
brede wetgevingskaders. Dit is echter op dit moment niet realiseerbaar, 
noch kan dit rapport hierin van betekenis zijn. Maar naast het creëren van 
deze wetgevingskaders en naast oplossingen die door de samenwerkende 
partijen zelf gerealiseerd kunnen worden, zijn naar aanleiding van de voor-
gesprekken en de resultaten van de vragenlijst en de quick scan zijn de nu 
volgende aanbevelingen van belang. Deze kunnen mogelijk overgenomen 
worden door nationale beleidsmakers zoals het ministerie van OCW en/of 
de NVAO, alsmede door de VSNU en/of de Vereniging Hogescholen. 

•	 De accreditatieprocedure zou vereenvoudigd moeten worden en/of er 
zou op dit gebied (nog) meer samenwerking met andere landen moeten 
plaatsvinden. 

•	 Een instelling voor hoger onderwijs zou in een vroege fase een voorstel 
van samenwerking aan het accreditatieorgaan moeten kunnen voorleg-
gen, waarbij die haar visie kenbaar maakt en aangeeft wat de gewenste 
criteria voor succesvolle accreditatie zijn.

•	 Indien dit niet voldoende het geval is, zouden in het accreditatieorgaan 
meer personen met inhoudelijke kennis en/of ervaring van/in het des-
betreffende vakgebied zitting moeten hebben. 

•	 De Nederlandse overheid zou door middel van subsidie een deel van 
de administratiekosten die onontkoombaar voortvloeien uit internatio-
nale samenwerkingen in het hoger onderwijs kunnen vergoeden.

•	 Meer continuïteit in wetgeving over het hoger onderwijs is wenselijk, 
aangezien jaarlijkse aanpassingen, zoals de aanpassingen van de 
hoogte van het collegegeld, voor problemen bij samenwerkingen zorgen.

•	 Indien er sprake is van een wens om te komen tot meer gestructu-
reerde samenwerkingen in het hoger onderwijs, zou er meer gedaan 
moeten worden aan informatievoorziening. Onder andere de regels 
omtrent de accreditatieprocedure zouden verhelderd moeten worden. 

•	 Er moet voor meer ideële prikkels van bovenaf gezorgd worden – denk 
hierbij aan het ministerie van OCW – voor het aangaan van een joint 
programme. Dit kan bestaan uit het uitspreken van de wens voor meer 
joint programmes, zoals dit in de recent verschenen ‘Visiebrief interna-
tionale dimensie van ho en mbo’ wordt gedaan.
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•	 De meerwaarde van joint degree-programma’s ten opzichte van double 
degree-programma’s zou scherper geformuleerd moeten worden.86 

•	 Om te voorkomen dat instellingen ingewikkelde constructies voor de 
inschrijving van inkomende studenten moeten bedenken om hen van 
een diploma te kunnen voorzien, zou een oplossing voor de verplichting 
tot heffing van collegegeld in Nederland wenselijk zijn. Het zou mogelijk 
moeten zijn om voor deze studenten een uitzondering te creëren of met 
gesloten beurzen te werken. 

•	 Een speciale subsidie voor niet-EU-studenten valt te overwegen, om het 
gat te dichten tussen Noordrijn-Westfalen, waar instellingen als gevolg 
van financiering geen instellingsgeld aan niet-EU-studenten vragen en 
Nederland, waar instellingen gemiddeld 10.000 euro vragen. Dit maakt 
samenwerken makkelijker en zou meer studenten vanuit de hele wereld 
kunnen trekken.

 
Hoewel collegegeldtarief voor niet-EU-studenten in het eerste opzicht een 
van joint programmes losstaand verhaal lijkt, hebben veel coördinatoren 
zich hierover uitgelaten wanneer hen gevraagd werd naar problematiek 
rondom joint programmes. Het feit dat het verschil in collegegeld voor niet-
EU-studenten tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen (en overige EU-lan-
den) vele malen groter is dan het verschil in collegegeld voor EU-studenten 
is onbillijk en staat een soepele samenwerking in de weg. Bovendien kan 
het juridisch gezien samenwerking met andere Europese landen in de weg 
staan, zoals dit het geval is voor regulier collegegeld in Denemarken en 
Zweden. Daarnaast trekt het veel minder studenten aan die met hun kennis 
en achtergrond hier veel zouden kunnen betekenen. Veel studenten blij-
ven hier werken na hun studie en gaan niet meteen terug naar hun eigen 
land. Om deze redenen zou de Nederlandse overheid ter bevordering van 
joint programmes iets moeten veranderen aan de hoogte van het college-
geldtarief voor niet-EU-studenten. Nederland heeft de Bolognaverklaring 
onder tekend waarvan een van de doelen de bevordering van de aantrek-
kingskracht van de Europese hoger onderwijsruimte voor derde landen is. 
Er zouden hiervoor subsidies kunnen komen.

Dat buitenlandse studenten die deelnemen aan joint programmes in Neder-
land collegegeld moeten betalen, kan een negatieve invloed hebben op 
het aantal buitenlandse studenten dat aan het programma deelneemt. 
Maar, zoals eerder gezegd, is het de vraag in hoeverre de aanpak hiervan 

86 Wellicht kan vervolgonderzoek zich hierop richten. Er kan bijvoorbeeld nagegaan worden 
of en zo ja, in hoeverre een joint degree een grotere waarde op de arbeidsmarkt heeft dan 
een double degree.
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een speerpunt moet zijn, omdat de meerderheid van de bevraagde coör-
dinatoren dit als een relatieve bijzaak beschouwt en in de eerste plaats 
vele andere hindernissen benadrukt, waaronder de accreditatieprocedure. 
Nederlandse studenten moeten immers ook gewoon betalen. Hier komt bij 
dat het werken met gesloten beurzen geen goede oplossing lijkt te zijn. 
Wanneer, om meer Duitse studenten naar joint programmes te trekken, 
geen collegegeld wordt gevraagd van deze doelgroep, in tegenstelling tot 
de Nederlandse studenten in het programma, is dit mogelijk in strijd met 
artikel 24 lid 1 van de Europese richtlijn 2004/38/EG, dat uitgaat van 
gelijke behandeling van alle burgers van de Europese unie.87 Mogelijk kan 
dit wel op basis van inschrijving gerealiseerd worden, waarbij geen sprake 
is van discriminatie op basis van nationaliteit, maar een onderscheid wordt 
gemaakt met betrekking tot de instelling waar de betreffende student aan 
het begin van de studie staat ingeschreven. Een andere oplossing zou een 
middeling van het collegegeld kunnen zijn. In dat geval zou er een nieuwe 
categorie collegegeld in het leven geroepen moeten worden, collegegeld 
voor joint programmes. Voor Duits-Nederlandse programma’s geldt dat dit 
een lager bedrag dan het reguliere collegegeld is. Dit zou dan gelden voor 
zowel Nederlandse als Duitse studenten die deelnemen aan een joint pro-
gramme. Een dergelijke oplossing is uitgesloten voor samenwerking met 
landen als Denemarken en Zweden, maar is met Noordrijn-Westfalen/Duits-
land in principe denkbaar, aangezien Duitsland geen fundamenteel recht tot 
gratis onderwijs voor zijn burgers kent. 

Naast bovenstaande maatregelen zou ter bevordering van grensoverschrij-
dende joint programmes en andere vormen van gestructureerde samen-
werking (nog) meer Europeanisering op het gebied van (hoger) onderwijs 
moeten plaatsvinden. Dit wordt bewezen door de good practices van de 
Erasmus Mundus-programma’s, die gesteund worden door de Europese 
Commissie met het doel de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs 
te bevorderen, die over de gehele wereld te promoten en de samenwer-
king met landen buiten de EU te bevorderen. Met de introductie van het 
MULTRA-project, Erasmus+88 en de daarin ingebedde subsidieverstrekking 
voor strategische partnerschappen lijken er enkele stappen te worden 
gezet naar meer gedeelde bevoegdheden van de lidstaten op het gebied 
van (hoger) onderwijs. Er zijn echter nog vele stappen te nemen. Duitsland 
en Nederland zouden hier gezamenlijk een belangrijke voortrekkersrol in 
kunnen spelen.

87 Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

88 Erasmus+ is een nieuw Europees onderwijsprogramma dat de opvolger is van het Leven 
Lang Leren Programma (LLP).
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Appendix

Figuur 1. Joint programmes NL-NRW: vragenlijst mei 2014

Inleiding
•	 Wanneer is met deze samenwerking gestart?
•	 Is deze samenwerking vastgelegd in een formele overeenkomst?
•	 Wat is/zijn de voertaal/voertalen binnen het programma? 
•	 Hoeveel Nederlandse en hoeveel Duitse studenten beginnen gemid-

deld per jaar aan deze bachelor/master? 
•	 Hoe ziet de samenwerking eruit: wanneer komt wie waar?
•	 Is hierbij sprake van wederkerigheid? En is dit ook in de overeenkomst 

vastgelegd?
•	 Hoe groot is het percentage van onderwijs dat in Nederland plaats-

vindt?
•	 Waarom is er bij het opzetten van uw programma gekozen voor een 

double of juist een joint degree? 
•	 Wat is volgens u de meerwaarde van gestructureerde samenwerking, 

zoals een joint of double degree?
•	 Wat is het grootste probleem waar u tegenop bent gelopen bij het reali-

seren van de double/joint degree? 
•	 Indien er problemen zijn, komen die dan voornamelijk voort uit de wet-

geving van de samenwerkende landen of uit het beleid van de samen-
werkende instellingen? Kunt u dit toelichten?

Inschrijving
In Duitsland wordt weinig gewerkt met digitale inschrijving, in tegenstelling 
tot in Nederland. 
•	 Hoe kunnen studenten zich voor uw programma inschrijven?
•	 Blijven de Nederlandse studenten gedurende de gehele joint pro-

gramme aan uw instelling ingeschreven of schrijven ze zich uit als ze in 
Duitsland studeren?

•	 Als de studenten ingeschreven blijven staan bij hun eigen instelling, is 
dit dan een verplichting die is vastgelegd? Of is dit vrijwillig?

•	 Beschouwt u de verschillende manieren van inschrijving in Nederland 
en Duitsland als een probleem? Zo ja/nee, waarom?

•	 Speelt toegangsbeperking (in Duitsland specifiek de Numerus Clausus) 
een rol? Zo ja, hoe gaat u hiermee om?
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Semesterindeling
De semesters hebben in Duitsland/Noordrijn-Westfalen een andere duur en 
indeling dan in Nederland. 
•	 Ervaart u dit als een probleem? Zo ja/nee, waarom?
•	 Hoe wordt dit in uw joint programme geregeld? 

Studielast
In zowel Nederland als Noordrijn-Westfalen omvat een gemiddeld studie-
jaar 60 ECTS-punten. Het aantal studie-uren dat staat voor 1 ECTS-punt 
verschilt echter van 28 uur in Nederland tot gemiddeld 30 in Noordrijn-
Westfalen. 
•	 Hoe is dit in uw joint programme opgelost?

Duur opleiding
Duitsland eist doorgaans 120 ECTS-punten voor een master. In Nederland 
zijn de meeste masters 60 ECTS-punten. De duur van een universitaire 
bachelor is doorgaans gelijk, maar voor HBO-bachelors geldt dat deze in 
Nederland met 240 ECTS-punten meestal één jaar langer duren dan in 
Duitsland.
•	 Leidt dit tot accreditatieproblemen of andersoortige problemen? Zo ja, 

welke?
•	 Hoe zijn eventuele problemen opgelost? 
•	 Wat zou volgens u in de wetgeving veranderd moeten worden om de 

oprichting van gezamenlijke masters te vergemakkelijken?

Collegegeld
Het wettelijk collegegeld in Nederland ligt momenteel rond de 1900 euro. 
In Noordrijn-Westfalen wordt geen collegegeld geheven. Wel wordt een bij-
drage gevraagd voor inschrijving (tussen de 50 en 300 euro per semester), 
waaraan deelname aan het OV is gekoppeld (Semesterbeitrag/-ticket).
•	 Heeft dit volgens u invloed op het aandeel Nederlandse/Duitse inschrij-

vingen?
•	 Betalen de Duitse studenten bij inschrijving aan uw instelling wettelijk 

collegegeld? Zo nee, hoe worden deze studenten dan ingeschreven?
•	 Ziet u het als een belemmering voor de samenwerking dat Duitse stu-

denten bij inschrijving aan een Nederlandse instelling wettelijk college-
geld moeten betalen?

•	 Wat voor oplossing zou u hiervoor aandragen?

Accreditatie
•	 Waar ziet u struikelblokken binnen de Nederlandse  accreditatieproce- 

dure?
•	 Ziet u meer struikelblokken aan de Nederlandse of aan de Duitse kant 

en waarom?
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•	 Bent u bekend met MULTRA, waarbij de samenwerkende instellingen 
inzake een joint degree één accreditatie-orgaan kiezen die door beide 
landen wordt geaccepteerd? 

•	 Als u hiermee reeds ervaring heeft opgedaan, vindt u dat hiermee een 
belangrijke belemmering voor het opzetten van een joint degree is weg-
genomen?

•	 Inzake een joint degree: vindt u dat het joint-degree-protocol van de 
NVAO eenvoudiger kan?

•	 Ervaart u accreditatieproblemen bij het opzetten van een double 
degree?

•	 Voor de Nederlandse accreditatie zijn de learning outcomes van een 
studie erg belangrijk, terwijl dit in Duitsland niet het geval is. Vormt dit 
een probleem en zo ja, hoe is dit op te lossen?

•	 In Duitsland wordt elke module over het algemeen afgesloten met een 
tentamen en moet tenminste 5 ECTS-punten bedragen. In Nederland 
zijn hier geen duidelijke regels voor. Levert dit een probleem op? Zo ja, 
hoe heeft u dit opgelost?

•	 In Duitsland dient een masterscriptie een omvang hebben van 15 tot 
30 ECTS-punten. In Nederland bestaan hier geen vaste regels voor. 
Levert dit een probleem op? Zo ja, hoe heeft u dit opgelost? 

•	 In Duitsland dient een bachelorscriptie een omvang te hebben van 6 
tot 12 ECTS-punten. In Nederland bestaan hier geen vaste regels voor. 
Levert dit een probleem op? Zo ja, hoe heeft u dit opgelost? 

Getuigschrift
•	 Ervaart u problemen bij de afgifte van het gezamenlijke getuigschrift in 

het geval van een joint degree? 
of:

•	 Afgifte van een getuigschrift in het geval van een double degree: staat 
hierop alleen de Nederlandse opleiding vermeld en krijgt de student 
tevens een getuigschrift van de Duitse instelling of staat op het Neder-
landse getuigschrift ook vermeld dat dit getuigschrift in het kader van 
een joint programme is afgegeven?

•	 Vormt de titulatuur (MSc, MA etc.) nog een probleem (bij hbo-opleidin-
gen bijvoorbeeld)?

Cultuurverschillen
Er wordt regelmatig gesproken over cultuurverschillen tussen Nederlandse 
en Duitse universiteiten, studenten en docenten.
•	 Vormen de mogelijke cultuurverschillen volgens u een drempel voor 

samenwerking? Zo ja, welke zijn dat en hoe gaat u hiermee om?
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Tot slot
•	 Zijn er naar uw mening genoeg prikkels voor het aangaan van gestruc-

tureerde vormen van samenwerking zoals een double of joint degree? 
Zo ja/nee, waarom?

•	 Wat zou volgens u op beleids- en institutioneel niveau kunnen worden 
gedaan ter bevordering van joint programmes?

•	 Heeft u specifieke tips voor toekomstige joint programmes? 

Figuur 2. Overzicht joint programmes

Studiepro-
gramma

Niveau 
en type 
opleiding

Neder-
landse 
instelling

Partnerinstellingen Start 
huidige 
samen-
werking

Type degree Aantal 
EC

Public 
G overnance 
across 
Borders

WO- 
bache lor

Univer-
siteit 
Twente

Universiteit Münster 2013 (Formeel nog) 
double degree

180

International 
Humanitar-
ian Action 
(NOHA)

WO-
master

Rijksuni-
versiteit 
Groningen

Ruhr-Universität 
 Bochum, Aix-Marseille 
Université,  Université 
catholique de 
Louvain,  University 
 College Dublin, 
 Uppsala Universitet, 
Universidad de 
Deusto

2000 Joint degree, 
double degree, 
Erasmus Mun-
dus-programma

90

Common 
European 
Master’s 
Course in 
Biomedical 
Engineering 
(CEMAC-
UBE)

WO-
master

Rijksuni-
versiteit 
Groningen

Rheinisch-West-
fälische Technische 
Hochschule Aachen, 
Trinity College Dublin, 
Ghent University 
i.s.m. Free University 
of Brussels, Czech 
Technical University 
Prague

2010 Double degree, 
Erasmus Mun-
dus-programma

120

International 
Supply 
Chain 
Manage-
ment

HBO-
master

Saxion 
Hoge-
school 
Enschede

Fachhochschule 
 Münster, Fachhoch-
schule Osnabrück

2006 Double degree 
(Enschede-
Münster & 
Osnabrück), joint 
degree (Münster-
Osnabrück)

120

Applied 
Geophysics

WO-
master

Tech-
nische 
Universi-
teit Delft

Rheinisch-Westfäli-
sche Technische 
Hochschule Aachen, 
Eidgenössische Tech-
nische Hochschule 
Zürich

2006 Triple degree 120

Europese 
Studies: 
Nederland-
Duitsland-
studies

WO-
master

Radboud 
Univer-
siteit 
Nijmegen

Westfälische 
Wilhelms-Universität 
Münster

2009 Joint degree 120
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Political 
Sciences

WO-
master

Universi-
teit Maas-
tricht

Universität zu Köln 2010 Double degree 120

Geo-
sciences of 
Basins and 
Lithosphere

WO-
master

Vrije Uni-
versiteit 
Amster-
dam

Universitetet i 
 Bergen, Eötvös 
Loránd Tudományegy-
etem, Budapest

Joint degree 120

Minerals 
and Environ-
mental 
Engineering

WO-
master

Tech-
nische 
Universi-
teit Delft

Rheinisch-Westfäli-
sche Technische 
Hochschule Aachen, 
Wroclaw University 
of Technology, Aalto 
University, University 
of Miskolc

1996 Multiple degree 120

Germanistik 
(AMBO)

WO-
master

Universi-
teit van 
Amster-
dam

Ruhr-Universität 
Bochum

2012 Double degree 120

Manage-
ment, Eco-
nomics and 
Consumer 
Studies 

WO-
master

Wagenin-
gen 
University

Universität Bonn 2004 Double degree 120

Trans-
national 
ecosystem-
based Water 
Manage-
ment

WO-
master

Radboud 
Univer-
siteit 
Nijmegen

Universität Duisburg-
Essen

2005 Double degree 120

Master 
European 
Studies

WO-
master

Universi-
teit 
Twente

Westfälische 
Wilhelms-Universität 
Münster

2002 Double degree 120

Bedrijf-
skunde 
Manage-
ment, 
Economie 
en Recht 

HBO-
bachelor

Fontys  
Hoge-
school 
Eindhoven

Cologne Business 
School

2010 Double degree 240

Applied 
Biology/Life 
Science

HBO-
bachelor

Hoge-
school 
Arnhem-
Nijmegen

Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg

2005 Double degree 240

International 
Business 
Manage-
ment

HBO-
bachelor

Hoge-
school 
van Am-
sterdam/
HES

Fachhochschule 
Dortmund

2007 Double degree 240

Manage-
ment and 
Engineer-
ing in 
Production 
Systems

HBO-
master

Maas-
tricht 
School of 
Manage-
ment

Rheinisch-Westfäli-
sche Technische 
Hochschule Aachen

2013 Single degree 
RWTH

120
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Figuur 3. Studielast

Nederland (bron: WHW) Noordrijn-
Westfalen (bron: 
Landeshochschul-
gesetz NRW)

Studielast 
bachelor 
WO

180 EC’s; bij besluit van de minister van OCW, gebaseerd 
op een accreditatierapport van een bepaalde bacheloroplei-
ding, kan deze ten hoogste 240 EC’s bedragen.

Ten minste 6 semes-
ters, ten hoogste 
8 (180-240 EC’s). 
Konsekutive Studien-
gänge (Ba+Ma) ten 
hoogste 10 semester 
(=300 EC). Ten aan-
zien van de studie-
last van studies die 
in het kader van een 
Verbundstudium1 aan 
Fachhochschulen 
doorgevoerd worden, 
kan van boven-
staande afgeweken 
worden. 

Studielast 
master WO

60 EC’s. 
Uitzonderingen: 
•	De studielast van de masteropleidingen tot leraar 

voorbereidend hoger onderwijs in vakken van voortgezet 
onderwijs bedraagt tenminste 60 EC’s en ten hoogste 
120 EC’s. Deze opleidingen kunnen, indien door de minis-
ter aangewezen, ten minste 120 en ten hoogste 180 EC’s 
bedragen. Het instellingsbestuur bepaalt de studielast 
van de opleiding.

•	De studielast van de masteropleiding voor het beroep van 
wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied bedraagt 
120 EC’s.

•	Door de minister aan te wijzen masteropleidingen in het 
wetenschappelijk onderwijs kunnen een studielast heb-
ben van 120 EC’s. Tevens kan de minister bepalen dat 
de studielast van masteropleidingen in het wetenschap-
pelijk onderwijs die mede zijn gericht op een levens-
beschouwelijk ambt of beroep 180 EC’s bedraagt en dat 
de studielast van masteropleidingen in het wetenschappe-
lijk onderwijs met een buitenlandse instelling als bedoeld 
in artikel 7.3c 90 EC’s bedraagt. 

•	De studielast van de masteropleidingen voor het beroep 
van arts, dierenarts, apotheker, tandarts en klinisch 
technoloog bedraagt 180 EC’s.

•	De studielast van de masteropleidingen geneeskunde, 
klinisch onderzoeker bedraagt 240 EC’s.

•	Het instellingsbestuur kan bepalen dat de studielast van 
een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs 
meer dan 60 studiepunten bedraagt. Zo bedragen onder-
zoeksmasters doorgaans 120 EC’s.

Ten minste twee 
 semesters, ten 
hoogste vier (60-120 
EC’s). Konse kutive 
Studiengänge 
(Ba+Ma) ten hoogste 
tien semesters 
(=300 EC‘s). 
Ten aanzien van 
de studielast van 
studies die in het 
kader van een 
Verbundstudium aan 
Fachhochschulen 
doorgevoerd worden, 
kan van boven-
staande afgeweken 
worden.

Studielast 
bachelor 
HBO

240 EC’s Voor Fachhochschu-
len geldt hetzelfde 
als voor universi-
teiten.

1 Een Verbundstudium is een specifieke opleidingsvorm aan Noordrijn-Westfaalse Fachhoch-
schulen die zich met name richt tot werkende studenten en stagiaires. Het grootste deel 
van de studie vindt dan ook plaats buiten de Fachhochschule.
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Studielast 
master 
HBO

60 EC’s.
Uitzonderingen:
•	De studielast van masteropleidingen op het gebied van 

de kunst bedraagt ten minste 60 EC’s en ten hoogste 
120 EC’s. Het instellingsbestuur bepaalt dit.

•	De studielast van masteropleidingen tot leraar voort-
gezet onderwijs van de eerste graad in algemene vakken 
bedraagt 90 EC’s.

•	De studielast van de masteropleidingen advanced nurse 
practitioner bedraagt 120 EC’s.

•	De studielast van de masteropleidingen physician 
 assistant bedraagt 150 EC’s.

•	De studielast van masteropleidingen op het gebied van 
de bouwkunst bedraagt 240 EC’s. 

•	Het instellingsbestuur kan bepalen dat een masteroplei-
ding in het hoger beroepsonderwijs een grotere studielast 
heeft dan 60 EC’s.

Voor Fachhoch-
schulen geldt 
hetzelfde als voor 
universiteiten.

Figuur 4. Beoordelingssystemen voortgezet en hoger onderwijs

Nederland (bron: Nuffic) Noordrijn-Westfalen (bron: Nuffic)

Beoordelingssystemen 
voorgezet onderwijs

Cijfers van 1 t/m 10, waarbij een 
10 het hoogst haalbare cijfer is. 

De toekenningspercentages zijn in 
het voortgezet onderwijs als volgt:

9.5 - 10 = 0,0004%
8.5 - 9.4 = 0,97%
7.5 - 8.4 = 9,19%
6.5 - 7.4 = 40,6%
5.5 - 6.4 = 49,2%
 

Cijfers van 1 t/m 6.
1 = zeer goed; 
2 = goed; 
3 = ruim voldoende; 
4 = voldoende; 
5 =bijna voldoende; 
6 = onvoldoende. 
Een 1, het hoogst haalbare, wordt 
over het algemeen vaker gegeven 
dan de 10 in Nederland. 

De toekenningspercentages zijn in 
het voortgezet onderwijs als volgt:

1.4 - 1.0 = 6,5%
1.9 - 1.5 = 15,2%
2.4 - 2.0 = 23,7%
2.9 - 2.5 = 28,5%
3.4 - 3.0 = 22,1%
4.0 - 3.5 = 4,1%
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Figuur 5. Collegegeld en studiefinanciering

Nederland (bron: DUO) Noordrijn-Westfalen (bron: Studis 
Online)

Collegegeld 
2013/2014

€ 1835 € 0, in ieder geval tot 2017. Wel een 
semesterbijdrage die in NRW varieert 
van € 200 tot € 300. 

Studiefinanciering 
(+OV-kaart)

In Nederland komen studenten 
tijdens hun bachelor 3 jaar lang en 
tijdens hun master 1 of 2 jaar lang in 
aanmerking voor de basisbeurs en/
of aanvullende beurs. 
In 2014 bedragen beide beurzen 
tezamen maximaal € 537,49 voor 
uitwonende en maximaal € 337,71 
voor thuiswonende studenten. 
Studenten krijgen in ieder geval tot 
2017 een ov-jaarkaart gedurende de 
nominale duur van de bachelor, de 
master en 1 jaar extra.

Bij de semesterbijdrage is 
 inbegrepen een onbeperkte OV-kaart 
voor in de regio, het zogenaamde 
Semesterticket.
Onder een bepaalde grens van 
het salaris van de ouders kunnen 
studenten BAföG voor hun levenson-
derhoud ontvangen. Voor studenten 
van Hochschulen bedraagt dit ten 
hoogste € 670 per maand voor uit-
wonende en ten hoogste € 495 voor 
thuiswonende studenten. 

Figuur 6. Belangrijke informatie omtrent joint programmes

Handleidingen en aanbevelingen

•	 NEDERLAND:
‘European Area of Recognition Manual – Practical guidelines for fair 
recognition of qualifications’, Nuffic, 2012

‘Handleiding voor het ontwikkelen van internationale joint program-
mes’, Universiteit Utrecht, 2012

•	 DUITSLAND:
‘Checkliste für den Start von internationalen Joint Degree Studie-
ngängen und Studiengängen mit integrierten Austauschoptionen’, 
in opdracht van de DAAD, Referat 511 – Internationalisierung von 
 Studium und Lehre, 2010

‘Double-Degree-Programme und Joint-Degree-Programme: Rechtliche 
Hinweise zur Gestaltung der Studiendokumente’, door Theresa Lemser 
in opdracht van de DAAD, Referat 511 – Internationalisierung von 
 Studium und Lehre, 2010

‘Zulässigkeit von Doppeldiplomierungen im Rahmen  internationaler 
Studiengänge’, verfasst durch das Sekretariat der ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland, Stellungnahme des 269, HA vom 22.11.1991, in: 

http://www.nvao.net/page/downloads/European_Area_of_Recognition_Manual.pdf
http://www.nvao.net/page/downloads/European_Area_of_Recognition_Manual.pdf
http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/OenO/RegelingenenHandleidingen/Handleiding%20Joint%20Programmes%202012.pdf
http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/OenO/RegelingenenHandleidingen/Handleiding%20Joint%20Programmes%202012.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/doppeldiplom-programm/infoservice/checkliste_joint_degree_fuer_daad.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/doppeldiplom-programm/infoservice/checkliste_joint_degree_fuer_daad.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/doppeldiplom-programm/infoservice/theresalemser_leitfaden_zu_rechtsfragen_bei_doppelabschlussprogrammen.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/doppeldiplom-programm/infoservice/theresalemser_leitfaden_zu_rechtsfragen_bei_doppelabschlussprogrammen.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/doppeldiplom-programm/infoservice/zulaessigkeit_von_doppeldiplomierungen_daad.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/doppeldiplom-programm/infoservice/zulaessigkeit_von_doppeldiplomierungen_daad.pdf
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Die Internationale Hochschule: Partnerschafts- und Kooperations-
gropramme, ein Handbuch für Politik und Praxis, Band 5. Hrsg. vom 
Deutschen Akademischen Austauschdienst (S. 79-83), Bielefeld:  
W. Bertelsmann Verlag, 2010

•	 EUROPESE UNIE:
‘Framework for Fair Recognition of Joint Degrees’, Axel Aerden & 
Jenneke Lokhoff, European Consortium for Accreditation in higher 
education, 2013

‘Guidelines for Good Practice for Awarding Joint Degrees’, Axel Aerden 
& Hanna Reczulska, European Consortium for Accreditation in higher 
education, 2012

‘Guidelines for Quality Enhancement in European Joint Master 
 Programmes’, European University Association, 2006

‘Recommendation on the Recognition of Joint Degrees’, adopted by 
the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications 
concerning Higher Education in the European Region on 9 June 2004

Evaluaties

•	 EUROPESE UNIE:
‘Joint International Master Programmes: Lessons learnt from Erasmus 
Mundus’, EACEA, 2013

‘The recognition of qualifications awarded by joint programmes’, Axel 
Aerden & Hanna Reczulska, European Consortium for Accreditation in 
higher education, 2010

Vergelijkende studies

•	 NEDERLAND:
‘Internationale Quick Scan naar wettelijke verankering van joint 
 programmes: op zoek naar bevorderende maatregelen’, Renze Kolster 
en Hans Vossensteyn, CHEPS, 2013

•	 EUROPESE UNIE:
‘Joint and Double Degree Programs in the Global Context: Report on 
an International Survey’, Institute of International Education & Freie 
Universität Berlin, 2011

http://ecahe.eu/wp-content/uploads/2014/01/Framework_for_Fair_Recognition_of_Joint_Degrees.pdf
http://ecahe.eu/w/images/9/9d/Guidelines-for-good-practice-for-awarding-joint-degrees.pdf
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/emnem_report.1147364824803.pdf
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/emnem_report.1147364824803.pdf
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=320284&SecMode=1&DocId=822138&Usage=2
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/documents/repository/joint_intl_master_progr_web131120.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/documents/repository/joint_intl_master_progr_web131120.pdf
http://www.nvao.net/page/downloads/The_recognition_of_qualifications_awarded_by_joint_programmes.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/Internationaal/Joint%20Degrees/Internationale%20Quick%20Scan%20naar%20joint%20programmes%20-%20dec%202013.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/Internationaal/Joint%20Degrees/Internationale%20Quick%20Scan%20naar%20joint%20programmes%20-%20dec%202013.pdf
http://www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Joint-Degree-Survey-Report-2011
http://www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Joint-Degree-Survey-Report-2011
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Overige studies en projecten

•	 NEDERLAND:
‘Conferentie Joint Degrees: Mogelijkheden en uitdagingen’, Reader 
Conferentie, VSNU, 2010

‘Joint Degrees im europäischen Hochschulraum. Hindernisse und 
Chancen transnationaler Studiengangskooperationen am Beispiel 
der EUREGIO Deutschland-Niederlande’, door Dr. Sigrun Nickel (CHE 
Centrum für Hochschulentwicklung), Thorsten Zdebel & Dr. Don F. 
 Westerheijden (CHEPS), maart 2009

•	 DUITSLAND:
‘Grenzüberschreitende Kooperationen in der Lehre: Eine Inventari-
sierung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen aus Nordrhein-
Westfalen und den Niederlanden’, door Katrin Grave, MA (Zentrum für 
Niederlande-Studien), december 2013

‘Befragung von Personalverantwortlichen zur Thematik: Internationale 
Doppelabschlüsse „Doppeldiplome“’, Umfrage der IW Consult für den 
Deutschen Akademischen Austauschdienst, Köln, juni 2003

•	 EUROPESE UNIE:
JOQAR (Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of 
degrees awarded) project

Lopende projecten

•	 EUROPESE UNIE:
JDAZ (Joint Degrees from A to Z)

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Joint%20Degrees/reader%20joint%20degrees.pdf
http://www.che.de/downloads/JointDegrees_deutsch_final.pdf
http://www.che.de/downloads/JointDegrees_deutsch_final.pdf
http://www.che.de/downloads/JointDegrees_deutsch_final.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/niederlandenet/pdfs/bericht_hochschulkooperationen.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/niederlandenet/pdfs/bericht_hochschulkooperationen.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/niederlandenet/pdfs/bericht_hochschulkooperationen.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/doppeldiplom-programm/infoservice/endbericht_daad_umfrageiwconsult.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/doppeldiplom-programm/infoservice/endbericht_daad_umfrageiwconsult.pdf
http://www.ecahe.eu/w/index.php/JOQAR_2010-2013
http://www.ecahe.eu/w/index.php/JOQAR_2010-2013
https://www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz
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Figuur 7. Studentenmobiliteit van Nederland naar Duitsland en
   van Duitsland naar Nederland 

 
 
 
 

Bron: OECD (2013)

Figuur 8. Aandeel van de leistungsorientierte Mittelverteilung in 
   de deelstaten 

Bron: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (2010)
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