
1 
 

Nationaal Seminar Joint Programmes 
22 November 2016 

Verslag 
 

1 februari 2017 

 

 

 

 door Rosa Becker, Jenneke Lokhoff en Madalena Pereira, EP-Nuffic 

 

                  



2 
 

Inhoud 
1. Doel en structuur bijeenkomst ........................................................................................................ 2 

2. Uitkomsten ...................................................................................................................................... 3 

Werkgroep 1: Is een joint programme iets voor mij? ......................................................................... 3 

Werkgroep 2: Hoe run ik mijn joint programme? ............................................................................... 4 

Werkgroep 3: Hoe behoud ik de meerwaarde van mijn joint programme? ....................................... 4 

Werkgroep 4: Hoe ontwikkel ik een gezamenlijk curriculum? ............................................................ 5 

Werkgroep 5: Hoe regel ik de gezamenlijke student administratie? .................................................. 5 

Werkgroep 6: Hoe regel ik het gezamenlijk financieel management? ............................................... 5 

3. Deelnemers ..................................................................................................................................... 6 

4. Evaluatie .......................................................................................................................................... 6 

5. Follow up ......................................................................................................................................... 7 

6. Bijlagen ............................................................................................................................................ 7 

Bijlage 1. Programma .......................................................................................................................... 8 

Bijlage 2. Opzet sessies ...................................................................................................................... 11 

Bijlage 3. Deelnemerslijst .................................................................................................................. 20 

Bijlage 4. Evaluaties deelnemers ....................................................................................................... 21 

 

 

1. Doel en structuur bijeenkomst 
 

Doel 

Op 22 november 2016 werd in Utrecht het Nationaal Seminar Joint Programmes georganiseerd als 

onderdeel van het FaBoTo II (Facilitating Bologna Tools II) project. Het doel van deze dag was: 

- 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. 

Het seminar was bedoeld voor het gehele hoger onderwijs - dus zowel universiteiten als 

hogescholen. In het programma werden beide perspectieven daarom verwerkt en ook werden joint 

programmes vanuit verschillende disciplines betrokken. Bij de inrichting van het programma werd 

rekening gehouden met de verschillende behoeften van zowel beginnende als meer gevorderde 

coördinatoren, om het seminar voor een zo breed mogelijk publiek zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken. 
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Daarnaast was het streven deelnemers van alle instellingen deel te kunnen laten nemen. Voor de 

aanvangstijd en afsluiting van het seminar werd daarom rekening gehouden met de reistijden van 

deelnemers vanuit het zuiden en noorden van het land.  

Structuur 

Om het doel van de bijeenkomst te bereiken werd de volgende structuur gehanteerd: 

- De dag werd ingeleid door Tessa Bijvank van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschap en Lem van Eupen van het Nationaal Agentschap Erasmus+; 

- de dag inhoudelijk gestart met twee korte pitches werd het standpunt ‘voor’ en ‘tegen’ joint 

programmes vertolkt door Robert Wagenaar van Rijksuniversiteit Groningen, en Hellen van der 

Maazen, Universiteit Utrecht. Doel was om de deelnemers kritisch na te laten denken over waar 

voor hen de meerwaarde in het aangaan van een joint programme lag. Bij deze exercitie 

vertegenwoordigden de sprekers niet noodzakelijkerwijs hun zienswijze; 

- Drie plenaire presentaties, waarbij een introductie van de meerwaarde van joint programmes 

werd gegeven door Rosa Becker, EP-Nuffic. Vervolgens spraken Jürgen Rienks, VSNU, en Emiel de 

Groot, Vereniging Hogescholen, over de meerwaarde voor deelname aan joint programmes 

vanuit het perspectief van universiteiten en hogescholen;  

- Twee rondes met ieder 3 sessies. De eerste sessie ronde was bedoeld om beginnende, ervaren 

en zeer ervaren coördinatoren expertise uit te laten wisselen. De tweede ronde bevatte drie 

sessies over onderwerpen die frequent terugkomen bij het ontwikkelen van een joint 

programme: curriculum ontwikkeling, studenten administratie en financieel management.  

Iedere sessie had een centrale vraag die werd toegelicht door twee praktijkvoorbeelden, waarna 

er discussie volgende met de zaal om expertise uit te wisselen en conclusies te formuleren;  

- In de middag kwamen de volgende drie onderwerpen plenair aan de orde: 

o De nieuwe wetgeving voor joint programmes, door Melissa Keizer van het ministerie van 

OCW; 

o De European Approach for quality assurance of joint programmes, door Mark Frederiks, 

NVAO; 

o  Financieringsmogelijkheden voor joint programmes binnen het Erasmus+ programma 

van de Europese Commissie door Madalena Pereira, EP-Nuffic. 

- Tussen de middag was er een netwerk lunch, en de dag werd afgesloten met een netwerk borrel. 

In aanloop naar het seminar is er veelvuldig contact geweest met degenen die een actieve bijdrage 

leverden over de invulling van ieders rol.  

2. Uitkomsten 
De presentaties van zowel de plenaire als werkgroep sessies staan online op: 

http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/archief-evenementen/verslag---nationaal-seminar-joint-

programmes De powerpoint presentaties bevatten interessante voorbeelden en benaderingen. 

Hieronder een kort verslag van de uitkomsten van de werkgroepen. 

Werkgroep 1: Is een joint programme iets voor mij? 
Moderator:  Guido van Leerzem, Tilburg University. 

Sprekers:  Hellen van der Maazen, Universiteit Utrecht en Anne Klaas Schilder, Stenden 

Hogeschool. 

http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/archief-evenementen/verslag---nationaal-seminar-joint-programmes
http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/archief-evenementen/verslag---nationaal-seminar-joint-programmes
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Deze sessie richtte zich op de vragen: waar begin je in je overweging en joint programme 

ontwikkeling en met welke aspecten moet je rekening houden in het vervolgtraject? Wat zijn de 

eerste stappen bij 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? Wat zijn de 

vervolgstappen in het succesvol coördineren van een joint programme? De conclusies van de sessie 

zijn als volgt: 

1. Realiseer je dat het ontwikkelen van een joint programme een avontuur is. 

2. Besteed veel tijd aan de kennismaking met partners: leer elkaar zowel op inhoud als 

organisatorisch goed kennen. Leer goed hoe bijv. Juridische Zaken en het International Office van 

de partnerinstellingen werken en wat hun bevoegdheden, regels en opvattingen zijn. 

3. Het onderzoeken of een joint programme iets voor je is, kost tijd en geld. 

4. De meerwaarde (voor je instelling) van de deelnemende partners verschilt. De deelnemende 

partners kunnen ook verschillende doelen hebben voor deelname aan het joint programme. Eén 

partner wil bijv. toegang tot het netwerk van internationale studenten-  en stafuitwisseling; de 

ander wil brede structurele samenwerking opbouwen. 

5. Een good practice is het werken in multidisciplinaire teams en het betrekken van alle relevante 

units (financiële zaken, kwaliteitszorg, international office, etc.) bij de ontwikkeling van joint 

programmes. Zet meer collega’s actief in dan de twee initiatiefnemers (met het oog op 

continuïteit van de opleiding. 

Werkgroep 2: Hoe run ik mijn joint programme? 
Moderator:  Leonard van der Hout, Hogeschool van Amsterdam. 

Sprekers:  René Kwakkel & Francine Wartena, Wageningen University, en Fred Cahuzak, Avans 

Hogeschool. 

Doel van deze sessie was de deelnemers inzicht te geven in de aspecten die cruciaal zijn bij het 

managen van een succesvol joint programme. De sessie was bedoeld voor diegenen die voor het 

eerste of tweede jaar een JP coördineren. De volgende aspecten kwamen aan bod: grading en 

transfer of marks, gezamenlijke financiële administratie, verschillende collegegelden, gezamenlijke 

kwaliteitszorg, staf commitment en workload. De conclusies van deze sessie waren als volgt: 

1. Realiseer je dat het voortraject voor het opzetten van een joint programme 5-8 jaar omvat. Er is 

veel tijd nodig om het vertrouwen en de samenwerking op te bouwen. 

2. De financiële planning is cruciaal, inclusief het uitzoeken welke financiële potjes er (intern en 

extern) te gebruiken zijn. 

3. Zorg ook dat je op tijd over de financiering van het programma, nadat het project is beëindigd, 

begint na te denken. Hoe kun je dan door met het programma? 

4. Het is cruciaal om de ondersteuning en het eigenaarschap van het joint programme goed te 

regelen. 

Werkgroep 3: Hoe behoud ik de meerwaarde van mijn joint programme? 
Moderator:  Caspar de Bok, Universiteit Utrecht. 

Sprekers:    Koen Schilders, Nijmegen School of Management, en Peter Elting, Stenden 

Hogeschool. 

Deze sessie was bedoeld voor ervaren coördinatoren die al een aantal jaar een of meerdere joint 

programmes coördineren. De centrale vragen van deze sessie waren:  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? De conclusies van deze sessie waren als volgt: 
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1. Je moet op elk moment (aan het begin en in de jaren daarna) kunnen aantonen dat je joint 

programme uniek is. Weet waarom je het aanbiedt en wat het joint programme echt toevoegt 

aan het bestaande aanbod van opleidingen en wat de criteria zijn waarop je het succes 

beoordeelt. 

2. Zorg dat er bestuurlijk commitment is binnen je eigen organisatie (op basis van punt 1) 

3. Door intensieve samenwerking met buitenlandse partners is het aanleren en versterken van 

interculturele competenties van staf en studenten een vanzelfsprekendheid. 

4. Voordat je je joint programme ontwikkelt moet je al nadenken over hoe je de lange-termijn 

financiering gaat regelen. 

5. Deel de verantwoordelijkheden in de organisatie van het programma met je partners zodat niet 

alles bij één partner komt te liggen 

Werkgroep 4: Hoe ontwikkel ik een gezamenlijk curriculum? 
Moderator:  Wicher Schreuders, Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Sprekers:    Wim Nieuwenhuijsen, Hanze Hogeschool Groningen en Roelien Bastiaanse, 

Rijksuniversiteit Groningen. 

Doel van deze sessie was het uitwisselen van ervaringen over hoe je succesvol een gezamenlijk 

curriculum ontwikkelt en onderhoudt. De sessie richtte zich op beginners en gevorderden in joint 

programme ontwikkeling. De conclusies van deze sessie waren als volgt: 

1. Zorg ervoor dat je je eigen positie als onderwijsprogramma afbakent en een goed 

marktonderzoek uitvoert. Dan zie je waar je curriculum inhoudelijk op gebaseerd moet zijn. 

2. Het joint programme moet continu geactualiseerd en geïnnoveerd worden, zowel inhoudelijk als 

qua vorm. 

3. Houd als consortium partners voortdurend de relatie met de arbeidsmarkt in de gaten. 

Onderzoek in welke banen je alumni terecht komen en bespreek regelmatig met werkgevers en 

alumni welke kennis en vaardigheden de arbeidsmarkt nodig heeft, en pas je curriculum daarop 

aan. 

Werkgroep 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 van deze sessie was deelnemers inzicht te geven in de wijze waarop je de verschillende 

aspecten van joint programmes in de praktijk kunt managen. De volgende onderwerpen kwamen 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. De belangrijkste conclusie 

van deze sessie was als volgt: 

Er zullen altijd knelpunten naar voren komen in de onderlinge afstemming van de 

studentenadministratie met partners. Houd dan dicht contact, bel elkaar bij problemen, blijf 

bespreken waar de angel zit en overleg hoe je gezamenlijk tot een oplossing kunt komen.  

Werkgroep 6: Hoe regel ik het gezamenlijk financieel management? 
Moderator:  Fred Jonker, Wageningen University 

Sprekers:    Kathelijne Smits, Universiteit Leiden, Zarrea Plaisier, Tilburg University 
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Deze sessie had tot doel om deelnemers inzicht te geven 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. De conclusies van deze sessie waren als volgt: 

1. Een joint programme vraagt veel meer financiële coördinatie dan een reguliere opleiding en daar 

moet extra FTE voor beschikbaar zijn. 

2. Als je consortium bestaat uit instellingen waarvan een instelling de verplichting heeft om 

collegegelden te heffen en een instelling die een verbod daarop heeft, is het moeilijk om te 

bepalen hoe je de collegegelden voor je joint programme gaat heffen. Eén oplossing is om de 

lokale collegegelden te heffen en een eigen (consortium) beurzenprogramma op te zetten. 

3. Eén universiteit heeft een beurzenprogramma ingesteld om heel goede studenten te werven. 

Het joint programme kan zonder deze beurzen draaien, maar dan komen de echt goede 

studenten niet. 

4. Een andere universiteit heeft vrijstellingen van collegegeld onderhandeld voor studenten van 

buiten de EU, om deze studenten te kunnen werven. 

5. Realiseer je dat een verandering in buitenlandse wetgeving in je partnerland – zoals de invoering 

onlangs van collegegeld voor niet-EU studenten in Finland – kan betekenen dat het gezamenlijke 

collegegeld van je joint programme moet worden verhoogd. 

3. Deelnemers 
In totaal namen 76 personen deel aan het seminar. Daarmee werd het streefaantal van 60 

deelnemers overschreden. Er waren 43 deelnemers van universiteiten (waarvan vier aan universitair 

gelieerde) instellingen, en 18 deelnemers van hogescholen.  

Op het seminar waren er 21 verschillende instellingen vertegenwoordigd, waarvan 14 universiteiten 

en aan universiteit gelieerde instellingen en 7 hogescholen. Er was een goede regionale verspreiding. 

De overige deelnemers waren van het Ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, VSNU, NVAO, 

EP-Nuffic en een adviesbureau.  

Overzicht van deelnemende instellingen aan seminar 

Universiteiten Hogescholen 

1. Erasmus Universiteit 

2. Erasmus Medisch Centrum 

3. Leids Universitair Medisch 

Centrum 

4. Protestantse Theologische 

Universiteit 

5. Radboud Universiteit 

6. Rijksuniversiteit Groningen 

7. UNESCO-IHE 

8. Universiteit van Amsterdam 

9. Universiteit Maastricht 

10. Universiteit van Tilburg 

11. Universiteit Twente 

12. Universiteit Utrecht 

13. Universiteit van 

Wageningen 

14. Institute for Social Science 

(Erasmus) 

  

15. Avans 

16. Conservatorium van Amsterdam 

17. Hanze Hogeschool 

18. Hogeschool van Amsterdam 

19. Hogeschool Arnhem Nijmegen 

20. Saxion Hogescholen 

21. Stenden Hogeschool 

 

4. Evaluatie 
Direct na afloop van het seminar is een survey rondgestuurd naar de deelnemers met een viertal 

vragen. In totaal gaven 36 respondenten antwoord op de volgende vragen: 
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1. Wat heeft u vandaag geleerd en/of neemt u mee naar huis? 

2. Wat vond u de sterke kanten van het seminar? 

3. Wat zou een volgende keer beter kunnen en waarom? 

4. Heeft u nog andere opmerkingen voor het organisatieteam? 

De feedback op het seminar was overwegend positief. Alle respondenten gaven aan iets geleerd te 

hebben en wat men geleerd had liep sterk uiteen, wat als teken kan worden gezien dat het seminar 

in verschillende behoeften voorzag. De één noemde het leren van nieuwe benaderingen rond de 

coördinatie van joint programmes als een belangrijk leerpunt; de ander heeft geleerd dat er 

verschillende manieren zijn om je joint programme te kunnen financieren. Een andere deelnemer 

heeft een nieuwe samenwerkingspartner gevonden. 

Als sterke punten van het seminar werden onder meer genoemd: de aanvangstijden, veel informatie 

in korte tijd, kwaliteit van de sprekers, goede discussies en actieve deelname, uitwisseling van 

ervaring en discussies, o.a. in de werkgroep sessies en tijdens de pauzes, open en eerlijk 

gesprek/geen promopraatje, verscheidenheid aan onderwerpen, verscheidenheid aan invalshoeken, 

praktische insteek en het aan bod laten komen van verschillende vormen van joint programmes. 

Feedback over wat een volgende keer beter zou kunnen was gemengd. Deelnemers gaven aan 

behoefte te hebben aan langere sessies om nog meer de diepte in te gaan en nog meer tijd voor 

interactie. Ook werd genoemd dat sprekers beter geïnstrueerd zouden worden om te zorgen dat het 

format kon worden gevolgd. Daarbij waren er een aantal opmerkingen over de last minute 

verandering van locatie van Media Plaza naar de Jaarbeurs (die ook de organisatie zelf hadden 

verrast). 

Opmerkingen voor het organisatieteam behelsden veel complimenten en de vraag om meer van dit 

soort bijeenkomsten, en ook de mogelijkheid om dieper in te gaan op individuele vragen.  

5. Follow up 
Uit de evaluatie kwam naar voren dat de deelnemers het seminar erg nuttig vonden. Er waren 

meerdere verzoeken om een soortgelijke bijeenkomst over een jaar weer te organiseren. Binnen 

FaBoTo II is geen ander seminar voorzien. Het project team zal echter de mogelijkheden verkennen 

hoe aan deze dag opvolging kan worden gegeven. 

 

6. Bijlagen 
 

Bijlage 1. Programma 

Bijlage 2. Opzet sessies 

Bijlage 3. Deelnemerslijst 

Bijlage 4. Evaluaties deelnemers 
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Bijlage 1. Programma 
 

 

                      
 

 

 

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 
 

11:20 - 12:20 Werkgroep ronde 1: 

http://www.jaarbeurs.nl/mediaplaza
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- 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 
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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 
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Bijlage 2. Opzet sessies 
 

Opzet sessie 1: ‘Is een JP iets voor mij?’ 

Doel sessie:  Deelnemers aan hand van praktijk voorbeelden en door middel van discussie 

handvatten te geven om te bepalen of een JP iets voor hen is. 

Locatie:  Werkgroep zaal wordt voorafgaande aan bijeenkomst bekend gemaakt 

 

Tijd Onderwerp Wie 

11:20 - 11:25 Inleiding Guido van Leerzem (voorzitter) 

11:25 - 11:35 Presentatie 1 Hellen van der Maazen, 

Universiteit Utrecht 

11:35 - 11:45 Presentatie 2 Anne Klaas Schilder, 

Stenden Hogeschool 

11:45 - 12:15 Q&A 

& bespreken vragen 

 

o.l.v. voorzitter 

i.s.m. sprekers 

12:15 - 12:20 Conclusie Guido van Leerzem (voorzitter) 

 

Presentaties 

Sprekers worden verzocht vanuit hun specifieke achtergrond de volgende aspecten de revue te laten 

passeren: 

✓ Waarom heb je (wel of niet) gekozen om samen te werken binnen een joint programme? Wat 
waren de overwegingen? 

✓ Welke stappen heb je genomen om het partnerschap op te zetten? Met name de eerste stappen 
naar de samenwerking (zoals institutional commitment en partnerselectie); 

✓ Met welke aspecten moet je nu rekening houden om een partnerschap op termijn succesvol te 
laten zijn? 

NB: Hellen van der Maazen heeft geen joint programme, maar veel ervaring met partnerschappen. 
Naar verwachting zal dit voor deze sessie een waardevolle bijdrage zijn. 

Plenair: Q&A en bespreken vragen 

Doel van de werkgroepen is om deelnemers te ondersteunen bij de vraag of een JP iets voor hen is, 
aan de hand van hun eigen situatie en met behulp van de presentaties.   

Q&A over de issues in de presentaties. 

Wanneer de tijd het toelaat, gevolgd door een plenaire discussie rond de volgende vragen: 

✓ Wat zijn voor jou overwegingen om wel of geen joint programme te starten?  
✓ Wat zijn voor jou de voor- en nadelen van een joint programme? (Waar zit voor jou de 

meerwaarde?) 
✓ Wat zie je als het grootste obstakel voor het starten van een joint programme? 
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EP-Nuffic zorgt voor ofwel een handout met vragen, of een PPt slide met vragen. 

Plenaire terugkoppeling sessie 1 (voorzitter) 

Van de voorzitters van iedere sessie wordt verwacht dat zij om 14:00 uur plenair kort -in 2 a 3 min- 
verslag uitbrengen over:  

✓ het doel van sessie (deelnemers meer inzicht te geven of een JP iets voor hen is);  
✓ wat de hoofduitkomsten zijn (leerpunten / good practice / …). 

 

 

Opzet sessie 2: ‘Hoe run ik mijn joint programme?’ 

Doel sessie:  Deelnemers aan hand van praktijk voorbeelden en door middel van discussie 

handvatten geven om te bepalen hoe zij een JP kunnen runnen. 

Locatie:  Werkgroep zaal wordt voorafgaande aan bijeenkomst bekend gemaakt 

 

Tijd Onderwerp Wie 

11:20 - 11:25 Inleiding Leonard van der Hout (voorzitter) 

11:25 - 11:35 Presentatie 1 René Kwakkel en Francine Wartena, 
Wageningen University & Research 

11:35 - 11:45 Presentatie 2 Fred Cahuzak, Avans Hogeschool 

11:45 - 11:50 Q&A  o.l.v. voorzitter 

11:50 - 11:55 - Deelnemers vragen om op een briefje 
te schrijven “waar loop je tegen aan 
bij het runnen van een JP” 
(hoofdprobleem)? 
 

- Briefjes verzamelen en in doos 
stoppen. 

Korte inleiding werkgroepen door 
voorzitter 

 

 

Afstemmen: René/Francine/Fred 

11:55 – 12:15 - Eén briefje er uit halen en de vraag 
plenair voorlezen en bespreken. 

- Deelnemers (en sprekers) erop laten 
reageren en laten aangeven hoe zij 
met dit probleem omgaan. 

- Deelnemers aanbeveling laten 
formuleren & opschrijven (“houd hier 
en hier rekening mee bij het runnen 
van een JP”) 

Volgende briefje: idem. 

5 min overlaten voor vraag: “wie heeft er 
nog een andere vraag”? 

Leonard van der Hout (voorzitter) 

12:15 - 12:20 Conclusie Leonard van der Hout (voorzitter) 
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Presentaties 

Sprekers worden verzocht vanuit hun specifieke achtergrond de volgende aspecten de revue te laten 

passeren: 

✓ Welke aspecten zijn cruciaal bij het managen van een succesvol joint programme? 
✓ Hoe regel je de gezamenlijke grading en transfer of marks? 
✓ Hoe ga je om met verschillende collegegelden tussen de partnerinstellingen? 
✓ Hoe regel je de gezamenlijke kwaliteitszorg van je JP? 
✓ Hoe zorg je voor voldoende staff commitment? 

We vragen de sprekers om onderling af te stemmen wie zich richt op welk aspect, in een poging 
bovenstaande aspecten aan de orde te laten komen. 

Werkgroepen 

Doel van de werkgroepen is om deelnemers te ondersteunen bij de vraag hoe zij het best een 
succesvol joint programme kunnen runnen, aan de hand van hun eigen situatie en met behulp van de 
presentaties.  

We stellen de volgende aanpak voor (na de presentaties en bijbehorende vragen): 

1. Deelnemers vragen om op een briefje te schrijven “waar loop je tegen aan bij het runnen van 
een JP” (hoofdprobleem)? 

2. Briefjes verzamelen en in doos stoppen. 
3. Eén briefje er uit halen en de vraag plenair voorlezen en bespreken. 

- Deelnemers (en sprekers) erop laten reageren en laten aangeven hoe zij met dit probleem 
omgaan. 

- Deelnemers aanbeveling laten formuleren & opschrijven (“houd hier en hier rekening mee bij 
het runnen van een JP”) 

Volgende briefje: idem. 

4. 5 min overlaten voor vraag: “wie heeft er nog een andere vraag”? 
5. 5 min conclusie door de voorzitter. 

EP-Nuffic zorgt voor de briefjes, doos en powerpointbenodigdheden. 

Plenaire terugkoppeling sessie 2 (voorzitter) 

Van de voorzitters van iedere sessie wordt verwacht dat zij om 14:00 uur plenair kort - in 2 minuten - 
verslag uitbrengen over:  

✓ het doel van sessie (deelnemers meer inzicht te geven in hoe je succesvol een JP runt);  
✓ de hoofduitkomsten: de drie belangrijkste aanbevelingen waar je rekening mee moet houden bij 

het runnen van een JP. 

 

Opzet sessie 3: ‘Hoe behoud ik de meerwaarde van mijn joint programme?’ 

Doel sessie:  Deelnemers aan hand van praktijk voorbeelden en door middel van discussie 

handvatten te geven om te bepalen hoe zij de meerwaarde van hun joint programme 

kunnen behouden. 

Locatie:  Werkgroep zaal wordt voorafgaande aan bijeenkomst bekend gemaakt 

 

Tijd Onderwerp Wie 
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11:20 - 11:25 Inleiding Caspar de Bok (voorzitter) 

11:25 - 11:35 Presentatie 1 Koen Schilders, Nijmegen School of 
Management 

11:35 - 11:45 Presentatie 2 Peter Elting, Stenden Hogeschool 

11:45 - 11:50 Q&A  o.l.v. voorzitter 

11:50 - 12:05 Bespreken vragen in werkgroepen. Korte inleiding werkgroepen door 
voorzitter 

12:05 - 12:15 Plenair bespreken uitkomsten  Voorzitter i.s.m. sprekers 

12:15 - 12:20 Conclusie Caspar de Bok (voorzitter) 

 

Presentaties 

Sprekers worden verzocht vanuit hun specifieke achtergrond de volgende vragen de revue te laten 

passeren: 

✓ Hoe zorg je ervoor dat je joint programme zijn meerwaarde door de tijd blijft behouden? 

✓ Wat zijn de meest voorkomende issues / moeilijkheden waar je tegenaan loopt bij het behouden 

van meerwaarde? Hoe heb je die aangepakt? 

✓ Hoe hernieuw en/of beëindig je een samenwerking, wanneer nodig? 

Werkgroepen 

Doel van de werkgroepen is om deelnemers te ondersteunen bij de vraag hoe je de meerwaarde van 
je joint programme door de tijd kunt blijven behouden, aan de hand van hun eigen situatie en met 
behulp van de presentaties.  

Groepsindeling is afhankelijk van de grootte van de groep en naar inzicht van de voorzitter. Iedere 
groep wordt geleid door een spreker/voorzitter (naar jullie inzicht) en bespreekt de volgende vragen: 

✓ Is de meerwaarde van jouw joint programme veranderd? Zo ja, hoe? 
✓ Hoe heb je je joint programme hierop aangepast? 
✓ Wat was (of wordt) voor jou de grootste uitdaging? 
✓ Laat elke groep ten minste één conclusie/aanbeveling formuleren (gericht op het behouden van 

de meerwaarde van je JP). 

Tijdens de plenaire bespreking van de vragen aan het eind van de sessie wordt de voorzitter 
uitgenodigd de sprekers feedback te laten geven op de uitkomsten van de werkgroep, indien 
relevant. 

EP-Nuffic zorgt voor ofwel een handout met vragen, of een PPT slide met vragen. 

Plenaire terugkoppeling sessie 1 (voorzitter) 

Van de voorzitters van iedere sessie wordt verwacht dat zij om 14:00 uur plenair kort – in 2 minuten 
– verslag uitbrengen over:  

✓ het doel van sessie (deelnemers meer inzicht te geven in hoe zij de meerwaarde van hun joint 
programme kunnen behouden);  

✓ de vragen die zijn besproken;  
✓ de 2 of 3 belangrijkste conclusies / aanbevelingen uit de werkgroep(en). 
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Opzet sessie 4: ‘Hoe ontwikkel ik een gezamenlijk curriculum?’ 

Doel sessie:  Deelnemers aan hand van praktijk voorbeelden en door middel van discussie 

handvatten te geven om te bepalen hoe je een gezamenlijk curriculum ontwikkelt 

met buitenlandse partners. 

Locatie:  Werkgroep zaal wordt voorafgaande aan bijeenkomst bekend gemaakt 

 

Tijd Onderwerp Wie 

13:00 - 13:05 Inleiding Wicher Schreuders (voorzitter) 

13:05 - 13:15 Presentatie 1 Wim Nieuwenhuijsen en Marion de Boer, Hanze 
Hogeschool Groningen 

13:15 - 13:25 Presentatie 2 Roelien Bastiaanse, Rijksuniversiteit Groningen 

13:25 - 13:30 Q&A  o.l.v. voorzitter 

13:30 – 13:45 Bespreken vragen in 
werkgroepen. 

Korte inleiding werkgroepen door voorzitter 

13:45- 13:55 Plenair bespreken 
uitkomsten  

Voorzitter i.s.m. sprekers 

13:55 - 14:00 Conclusie Wicher Schreuders (voorzitter) 

 

Presentaties 

Sprekers worden verzocht vanuit hun specifieke achtergrond de volgende aspecten de revue te laten 

passeren: 

✓ Hoe organiseer en onderhoud je een gezamenlijk curriculum? Hoe stem je het af binnen je eigen 
instelling? 

✓ Hoe ga je om met verschillende curriculum-eisen tussen landen? 
✓ En indien relevant: hoe ga je om met verschillende beroepseisen tussen landen, zodat een joint 

programme degree en diploma dezelfde rechten geven op toegang tot de professie (in 
vergelijking met een reguliere graad en diploma)? 

✓ Noem vooral ook de moeilijkheden die je bent tegengekomen in joint programma ontwikkeling 
als een leerpunt voor andere instellingen. En hoe je deze moeilijkheden hebt benaderd. 

Wim en Marion: jullie brengen met z’n tweeën het perspectief als docent en projectmanager van een 
joint programme. Als jullie beiden gaan spreken, kunnen jullie samen afstemmen en ervoor zorgen 
dat jullie gezamenlijke presentatie-inbreng max. 10 minuten duurt? Vanwege een druk programma in 
één uur. 

Werkgroepen 

Doel van de werkgroepen is om deelnemers te ondersteunen bij de vraag of een JP iets voor hen is, 
aan de hand van hun eigen situatie en met behulp van de presentaties.   

Groepsindeling is afhankelijk van de grootte van de groep en naar inzicht van de voorzitter. Iedere 
groep bespreekt de volgende vragen: 
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✓ Wat zijn voor jou de uitdagingen in het ontwikkelen van een gezamenlijk curriculum met 
buitenlandse partners? 

✓ Hoe zorg je er gezamenlijk voor dat je curriculum relevant blijft? Hoe doe je dat in de praktijk / 
hoe zou je dat in de praktijk aanpakken? 

Tijdens de plenaire bespreking van de vragen wordt de voorzitter uitgenodigd de sprekers feedback 
te laten geven op de uitkomsten van de werkgroep. 

Plenaire terugkoppeling sessie 4 (voorzitter) 

Van de voorzitters van iedere sessie wordt verwacht dat zij om 14:00 uur plenair kort – in 2 minuten 
– verslag uitbrengen over:  

✓ het doel van sessie (namelijk: deelnemers meer inzicht geven in hoe je een gezamenlijk 
curriculum ontwikkelt met buitenlandse partners);  

✓ korte beschrijving van de vragen die zijn besproken. 
✓ De 2 belangrijkste conclusies uit de werkgroep(en). 

 

Opzet sessie 5: ‘Hoe organiseer ik gezamenlijk de student administratie?’ 

Doel sessie:  Deelnemers aan hand van praktijk voorbeelden en door middel van discussie 

handvatten te geven om te bepalen hoe je de student administratie goed kunt 

organiseren met je buitenlandse partner(s). 

Locatie:  Werkgroep zaal wordt voorafgaande aan bijeenkomst bekend gemaakt 

 

Tijd Onderwerp Wie 

13:00 - 13:05 Inleiding Inge Broekman (voorzitter), 

Universiteit Twente 

13:05 - 13:15 Presentatie 1 Wieke Blaauw, 

International Institute of Social Studies 

13:15 - 13:25 Presentatie 2 David de Marez Oyens, 

Conservatorium van Amsterdam 

13:25 - 13:35 Q&A n.a.v. presentaties o.l.v. voorzitter i.s.m. sprekers 

13.35 – 13.55 Deelnemers 
struikelblokken laten 
formuleren & 
oplossingen bedenken 

o.l.v. voorzitter 

13:55 - 14:00 Conclusie Inge Broekman (voorzitter) 

 

Presentaties 

De twee sprekers wordt verzocht: 

1. In hun presentatie van 10 minuten & vanuit hun specifieke achtergrond aan te geven hoe zij 

de volgende aspecten regelen (het gaat puur om een voorbeeld te geven van jullie aanpak op 

drie onderwerpen in jullie joint programme). 
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2. Onderling af te stemmen wie zich in de presentatie richt op welke groep onderwerpen 

(afhankelijk van waar jullie de meeste affiniteit mee hebben). Ons voorstel: 

 

Eén spreker (Wieke Blaauw?) richt zich op de volgende onderwerpen: 

- gezamenlijke studentenwerving 

- selectie en registratie van studenten 

- gezamenlijke marketing en informatievoorziening 

 

De andere spreker (David de Marez Oyens?) richt zich op de volgende onderwerpen: 

- monitoring van studievoortgang 

- grading en credit transfer tussen partner instellingen 

- het volgen van alumni 

Plenair deelnemers laten reageren op struikelblokken 

Doel is om deelnemers zelf te laten nadenken over hoe zij in de praktijk gezamenlijk de student 
administratie kunnen organiseren, aan de hand van hun eigen situatie en met behulp van de 
presentaties. Het thema van deze workshop bevat veel elementen & door deelnemers te laten 
reageren op struikelblokken proberen we iets meer focus in de discussie te brengen en te voorkomen 
dat de vragen 30 minuten lang alle verschillende kanten op gaan. 

We stellen daarom de volgende opzet voor: 

1. Inventarisatie van onderwerpen waar deelnemers tegenaan lopen. De voorzitter zegt tegen de 
deelnemers: “we hebben de volgende onderwerpen”: 

- gezamenlijke studentenwerving 

- studenten registratie 

- monitoring van studievoortgang 

- grading en credit transfer tussen partner instellingen 

“Waar loop je nu het meest tegenaan in de gezamenlijke studentenadministratie?”. Hierbij een 

korte inventarisatie doen van bijv. drie elementen die een struikelblok vormen. 

2. Dan het eerste struikelblok noemen en de deelnemers laten reageren op mogelijke oplossingen. 

De deelnemers vragen wie op dit struikelblok wil reageren & hoe zij dit element zouden 

aanpakken. 

 

3. Daarna verder met het tweede struikelblok. Eventueel doorvragen: wat is het voor-  en nadeel 

van deze aanpak? 

Plenaire terugkoppeling sessie 5 (voorzitter) 

Van de voorzitters van iedere sessie wordt verwacht dat zij om 14:00 uur plenair kort – in 2 minuten 
– verslag uitbrengen over:  

✓ het doel van sessie (namelijk deelnemers meer inzicht te geven in de wijze waarop je de student 
administratie gezamenlijk kunt organiseren);  

✓ de 2 à 3 belangrijkste conclusies / aanbevelingen uit de workshop (bijv. om de student 
administratie goed te organiseren moet je hier en hier rekening mee houden). 
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Opzet sessie 6: ‘Hoe organiseer ik gezamenlijk het financieel management?’ 

Doel sessie:  Deelnemers aan hand van praktijk voorbeelden en door middel van discussie 

handvatten te geven om te bepalen hoe zij met een buitenlandse partnerinstelling 

het financieel management van een joint programme organiseren. 

Locatie:  Werkgroep zaal wordt voorafgaande aan bijeenkomst bekend gemaakt 

 

Tijd Onderwerp Wie 

13:00 - 13:05 Inleiding Fred Jonker (voorzitter) 

13:05 - 13:15 Presentatie 1 Kathelijne Smits, 

Universiteit Leiden 

13:15 - 13:25 Presentatie 2 Zarrea Plaisier, 

Tilburg University 

13:25 - 13:35 Q&A n.a.v. de presentaties o.l.v. voorzitter 

i.s.m. de sprekers 

13.35 - 13.55 Deelnemers struikelblokken laten 
formuleren & oplossingen bedenken 

o.l.v. voorzitter 

13:55 - 14:00 Conclusie Fred Jonker (voorzitter) 

 

Presentaties 

De twee sprekers wordt verzocht: 

1. In hun presentatie van 10 minuten en vanuit hun specifieke achtergrond aan te geven wat voor 

joint programme zij aanbieden & hoe zij de volgende aspecten regelen (het gaat puur om een 

voorbeeld van jullie aanpak op drie onderwerpen in jullie joint programme). 

2. Onderling af te stemmen wie zich in de presentatie richt op welke groep onderwerpen 

(afhankelijk van waar jullie de meeste affiniteit mee hebben). We proberen de meeste aspecten 

aan de orde te laten komen. Ons voorstel (voel je vrij om onderwerpen te ruilen): 

 

Eén spreker (Kathelijne Smits) richt zich op de volgende onderwerpen: 

- Hoe financier je je joint programme? 

- Hoe regel je de gezamenlijke financiële besluitvorming voor je JP? 

- Waar moet je rekening mee houden bij het opstellen van een volledig kostenplaatje? 

 

De andere spreker (Zarrea Plaisier) richt zich op de volgende onderwerpen: 

- Hoe verdeel je de kosten en inkomsten onder de partnerinstellingen? 

- Hoe ga je om met verschillende collegegeld regimes? 

- Hoe kun je ook zonder externe financiering een joint programme in de toekomst laten 

verlopen? 
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Plenair deelnemers laten reageren op struikelblokken 

Doel is om deelnemers zelf te laten nadenken over hoe zij in de praktijk gezamenlijk de financiële 
administratie kunnen organiseren, aan de hand van hun eigen situatie (en met behulp van de 
presentaties). 

Het thema van deze workshop bevat veel elementen & door deelnemers te laten reageren op hun 
belangrijkste struikelblokken proberen we iets meer focus in de discussie te brengen en te 
voorkomen dat de vragen 30 minuten lang alle verschillende kanten op gaan. 

We stellen daarom de volgende opzet voor: 

4. Inventarisatie van onderwerpen waar deelnemers tegenaan lopen. De voorzitter zegt tegen de 
deelnemers: “we hebben de volgende onderwerpen: 

- Hoe financier je een joint programme? 

- Hoe regel je de gezamenlijke financiële besluitvorming? 

- Waar moet je rekening mee houden bij het opstellen van een volledig kostenplaatje? 

- Hoe verdeel je kosten en inkomsten” 

“Waar loop je nu het meest tegenaan in de gezamenlijke financiële administratie?”. Hierbij een 

korte inventarisatie doen van 2 à 3 elementen die een struikelblok vormen. 

5. Dan het eerste struikelblok noemen en de deelnemers laten reageren op mogelijke oplossingen. 

De deelnemers vragen wie op dit struikelblok wil reageren & hoe zij dit element zouden 

aanpakken. 

 

6. Daarna verder met het tweede struikelblok. Eventueel doorvragen: wat is het voor-  en nadeel 

van deze aanpak? 

Plenaire terugkoppeling sessie 6 (voorzitter) 

Van de voorzitters van iedere sessie wordt verwacht dat zij om 14:00 uur plenair kort – in 2 minuten 
– verslag uitbrengen over:  

✓ het doel van sessie, nl. deelnemers meer inzicht te geven in de wijze waarop je het financieel 
management van een JP gezamenlijk kunt organiseren, 

✓ de 2 à 3 belangrijkste conclusies / aanbevelingen uit de workshop (bijv. “om de financiële 
administratie goed te organiseren moet je hier en hier rekening mee houden”). 
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Bijlage 3. Deelnemerslijst 

 
FAMILYNAME PREFIX FIRSTNAME COMPANY JOBTITLE 

1 Aar van der Ellen Universiteit Maastricht Beleidsadviseur onderwijs 

2 Akker  Siete Saxion Hogescholen Beleidsmedewerker 

3 Anraad  Charlotte Erasmus MC Junior adviseur 

4 Augusteijn  Joost Universiteit Leiden Universitair hoofd Docent 

5 Bastiaanse  Roelien Rijksuniversiteit Groningen Hoogleraar 

6 Becker  Rosa EP-Nuffic 
Senior Beleidsmedewerker en 
Onderzoeker 

7 Bijvank  Tessa Ministerie van OCW 
Beleidsmedewerker Hoger 
Onderwijs 

8 Blaauw  Wieke Erasmus Universiteit - ISS Senior beleidsadviseur 

9 Boer de Marion Hanze Hogeschool 
Project Manager European Master 
in Social Work 

10 Bok de Caspar Universiteit Utrecht 
Programmaleider 
Internationalisering 

11 Bosch  Remko HAN University of Applied Sciences Coordinator internationalisering 

12 Broekman  Inge Universiteit Twente 
Institutional Erasmus Coordinator & 
Bologna Expert 

13 Cahuzak  Fred Avans University of Applied Sciences Coordinator Internationalisering 

14 Davison  Ruth Universiteit Leiden 
Senior International Relations 
Officer 

15 Dekkers  Margriet University of Twente 
Coordinator Internat. Recruitment 
and Partnerships 

16 Dreijer  Ariënne Rijksuniversiteit Groningen Jurist 

17 Elting  Peter Stenden Hogeschool Programme Manager ITE 

18 Elzakker van Corné Universiteit Twente UD 

19 Eupen van Lem Nationaal Agentschap Erasmus+  
20 Ferwerda  Jelle Universiteit Twente 

21 Frederiks  Mark NVAO Coordinator International Policy 

22 Graaf de Gerdien TU Delft 
Manager International Progr/E+ 
coordinator 

23 Groot de Emiel Vereniging Hogescholen Beleidsmedewerker 

24 Haare van Inge Universiteit Twente 
Faculty Coordinator International 
Affairs 

25 Hietbrink  Joelle Stenden Hogeschool Internationalisation Coordinator  

26 Hogenkamp  Roos EP-Nuffic Hoofd Kennis & Innovatie 

27 Hout van der Leonard Hogeschool van Amsterdam Senior Adviseur Internationalisering 

28 Janssen  Josien EP-Nuffic 

29 Jonker  Fred Wageningen University & Research Beleidsmedewerker 

30 Keizer  Melissa Ministerie van OCW 
Senior financieel 
beleidsmedewerker 

31 Knetsch  Menno Universiteit Maastricht UHD 

32 Kwakkel  René Wageningen Universiteit Coordinator EM-SANF 

33 Leerzem van Guido Tilburg University 
Beleidsmedewerker 
Internationalisering 

34 Lokhoff  Jenneke EP-Nuffic Senior Beleidsmedewerker 

35 Loran  Tom Faculty ITC - University of Twente 
Coordinator International 
Cooperation 

36 Maazen van der Hellen Universiteit Utrecht Coordinator External Cooperation 

37 Maresch  Sabine Hogeschool Arnhem en Nijmegen Sr. adviseur internationalisering 

38 Marez Oyens de David Conservatorium van Amsterdam Ensemble en EUJAM coordinator 

39 Mauriks  Esther HAS Hogeschool 
Beleidsmedewerker 
Internationalisering 
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40 Meijer   Tilburg University 

41 Melis  Ineke UNESCO-IHE Admission and fellowship officer JPs 

42 Mulder  Tom Universiteit Twente Bestuursadviseur 

43 Nelissen  Ellen Universiteit Maastricht 
Manager Double Degree 
Programmes 

44 
Nieuwenhuijsen  Wim Hanze Hogeschool 

Programma manager European 
Master 

45 Nijboer  Albert PThU International Officer 
46 Oude 
Maatman  Henny Saxion Hogescholen 

Coordinator Internationalisering 
APO 

47 Pereira  Madalena Nationaal Agentschap Erasmus+ Programmabeheerder 

48 Plaisier   Tilburg University 

49 Polder  Klari Janne 
K.J. Polder Onderwijsonderzoek en 
Advies 

50 Pomstra  Alice Rijks Universiteit Groningen Coordinator EMCL + 

51 Rademaker  Janke Universiteit Twente, faculteit EWI 
Facultair Internationaliserings 
Coordinator 

52 Rienks  Jurgen VSNU Domeinleider Internationaal 

53 Roemers  Barbara Leids Universitair Medisch Centrum 
Kwaliteitscoördinator universitair 
onderwijs 

54 Rozeboom  Esther Universiteit Twente Netwerk coordinator 

55 Ruiter de Annemarie NA Erasmus+ Hoofd afdeling 

56 Schilder  Anne Klaas Stenden Hogeschool 
Senior Lecturer & lid Bologna expert 
groep 

57 Schilders  Koen  

58 Schreuders  Wicher Erasmus Universiteit Rotterdam 
Assistant Director / EM Coordinator 
EMLE 

59 Sciubba  Eleonora Tilburg University 
Researcher - Grant Acquisition 
Officer 

60 Smits  Kathelijne Universiteit Leiden Coordinator Joint Master ALGANT 

61 Somers  Gaby Saxion Hogescholen 
Academiecoordinator 
Internationalisering 

62 Spanje van Colette RUG Jurist 

63 Straesser  Heleen Universiteit van Amsterdam International Office Social Science 

64 Te Strake  Stijn Maastricht University Policy advisor internationalisation 

65 Thijsen  Anke Saxion Hogescholen Beleidsmedewerker 

66 Tol van Emilie UvA International Relations Officer GSSS 

67 Tuijn van der Linda Tilburg University Project Manager/policy advisor 

68 Varga  Margit Hogeschool van Amsterdam Hoofd International Centre 

69 Verkuijl  Annemiek 
Amsterdam School of International 
Business, AUAS Onderwijsadviseur 

70 Wagenaar  Robert University of Groningen 
Director International Tuning 
Academy 

71 Waldus  Maruschka Universiteit Twente 

72 Wartena   Wageningen Universiteit Assistend Coordinator EM-SANF 

73 Weststrate  Job Universiteit Leiden Beleidsmedewerker Onderwijs 

74 Woude van der Hatte De Haagse Hogeschool Senior Beleidsadviseur 

75 Zeegers  Mijke Erasmus University Rotterdam 
Project manager International 
Education 

76 Zijlstra  Jan Henny Hanzehogeschool Groningen Adviseur internationalisering 

 

 

Bijlage 4. Evaluaties deelnemers 
Zie aparte PDF bijlage. 


