
                 
 

                                                      
 
 

 

Programma Nationaal Seminar Joint Programmes 
22 november 2016 

Jaarbeurs Media Plaza, Utrecht 

Beschrijving 

Dit nationaal seminar wordt georganiseerd als onderdeel van het FaBoTo II project. Het doel 

van deze dag is: 

 de ontwikkeling van internationale joint programmes (JP’s) te stimuleren door joint 

programmes onder de aandacht te brengen en instellingen praktische informatie te geven 

over het managen van een joint programme; 

 de meerwaarde van joint programmes onder de aandacht te brengen; 

 een update te geven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van joint 

programmes. 

Taal: Nederlands  

Programma 

Tijd Wat 

10:00 - 10:30 Registratie, koffie & thee 

10:30 - 10:35 Welkom namens het Ministerie van OCW 

Tessa Bijvank, Ministerie van OCW 

10.35 – 10.40 Welkom namens het Nationaal Agentschap 

Lem van Eupen, Directeur Nationaal Agentschap Erasmus+ 

10:40 - 10:45 Introductie programma 

Madalena Pereira, Nationaal Agentschap Erasmus+ 

10:45 - 11:20 De meerwaarde van joint programmes boven andere vormen van 

samenwerking 

Sprekers:   Robert Wagenaar, Rijksuniversiteit Groningen 

                  Hellen van der Maazen, Universiteit Utrecht 

                  Rosa Becker, EP-Nuffic 

                  Jürgen Rienks, VSNU 

                  Emiel de Groot, Vereniging Hogescholen 

 

http://www.jaarbeurs.nl/mediaplaza


 
 

11:20 - 12:20 Werkgroep ronde 1: 

- Sessie 1: Is een JP iets voor mij? 
 

Moderator: Guido van Leerzem, Tilburg University 

Sprekers:   Hellen van der Maazen, Universiteit Utrecht 

                  Anne Klaas Schilder, Stenden Hogeschool 

 

Deze sessie is met name bedoeld voor aankomende coördinatoren en 

richt zich op de vraag: waar begin je en met welke aspecten moet je 

rekening houden in het vervolgtraject? 

Deze sessie focust op de eerste stappen voor het opzetten van een JP: 

 Hoe maak je de afweging of een JP iets voor jou is?  

 Hoe creëer je commitment binnen je eigen instelling?  

 Hoe ga je te werk bij partner selectie?  

De sessie zal ook kort stilstaan bij de vervolgstappen in het succesvol 

coördineren van een joint programme. 

 

- Sessie 2: Hoe run ik mijn JP? 
 

Moderator: Leonard van der Hout, Hogeschool van Amsterdam 

Sprekers:   René Kwakkel & Francine Wartena, Wageningen University 

                  Fred Cahuzak, Avans Hogeschool 

 

Doel: inzicht krijgen in welke aspecten cruciaal zijn bij het managen van 

een succesvol JP. De sessie is bedoeld voor diegenen die voor het 

eerste of tweede jaar een JP coördineren. De volgende aspecten komen 

onder andere aan bod: grading en transfer of marks, gezamenlijke 

financiële administratie, verschillende collegegelden, gezamenlijke 

kwaliteitszorg, staf commitment en workload. 

 

- Sessie 3: Hoe behoud ik de meerwaarde van mijn JP? 
 

Moderator: Caspar de Bok, Universiteit Utrecht 

Sprekers:   Koen Schilders, Nijmegen School of Management 

                  Peter Elting, Stenden Hogeschool 

 

Deze sessie is bedoeld voor ervaren coördinatoren die al een aantal 

jaar een of meerdere joint programmes coördineren. De centrale vragen 

van deze sessie zijn:  

 Hoe zorg je ervoor dat het joint programme zijn meerwaarde 

behoudt? 

 Wat zijn de meest voorkomende issues?  

 Hoe hernieuw en/of beëindig je een samenwerking? 

 

12:20 - 13:00 Lunch 

 

  



 
 

13:00 - 14:00 Werkgroep ronde 2 

- Sessie 4: Hoe ontwikkel ik een gezamenlijk curriculum? 
 

Moderator: Wicher Schreuders, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Sprekers:   Wim Nieuwenhuijsen & Marion de Boer, 

                  Hanze Hogeschool Groningen 

                  Roelien Bastiaanse, Rijksuniversiteit Groningen 

                   

Doel van deze sessie is ervaringen uit te wisselen hoe je succesvol een 

gezamenlijk curriculum ontwikkeld en onderhoud. De sessie richt zich 

op beginners en gevorderden in joint programme ontwikkeling. 

 

- Sessie 5: Hoe regel ik de gezamenlijke student administratie? 
 

Moderator: Inge Broekman, Universiteit Twente 

Sprekers:   Wieke Blaauw, International Institute of Social Studies 

                  David de Marez Oyens, Conservatorium van Amsterdam 

 

Doel: Inzicht krijgen in hoe je de verschillende aspecten van joint 

programmes in de praktijk kunt managen. De volgende onderwerpen 

komen aan bod: het volgen van studenten en alumni, gezamenlijke 

werving, selectie en registratie van studenten, monitoring van 

studievoortgang, examinering, grading en credit transfer tussen 

partnerinstellingen, en gezamenlijke marketing en informatievoorziening. 

 

- Sessie 6: Hoe regel ik het gezamenlijk financieel management? 
 

Moderator: Fred Jonker, Wageningen University 

Sprekers:   Kathelijne Smits, Universiteit Leiden 

                  Zarrea Plaisier, Tilburg University 

 

Doel: Inzicht krijgen in de wijze waarop je een joint programme kunt 

financieren, hoe je de gezamenlijke financiële besluitvorming kunt 

regelen, waar je rekening mee moet houden bij het opstellen van een 

volledig kostenplaatje, hoe je de kosten en inkomsten verdeelt, hoe je 

kunt omgaan met verschillende regimes voor collegegelden, en hoe je 

ook zonder externe financiering een programma kan laten lopen. 

14:00 - 14:15 Plenaire terugkoppeling uit werkgroepen 

Moderator: Madalena Pereira 

Guido van Leerzem, Leonard van der Hout, Caspar de Bok, 

Wicher Schreuders, Inge Broekman, Fred Jonker 

14:15 - 14:35 Wettelijk raamwerk joint programmes 

Melissa Keizer, OCW 

14:35 - 14:55 Kwaliteitszorg en accreditatie 

Mark Frederiks, NVAO 



 
 

14:55 - 15:20 Joint programmes in Erasmus+ 

Update programma en financieringsmogelijkheden  

Madalena Pereira, Nationaal Agentschap Erasmus+ 

15:20 - 15:30 Afsluiting 

Madalena Pereira, Nationaal Agentschap Erasmus+ 

15:30 - 16:00 Borrel 

 


