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 Joint programme: een geïntegreerd curriculum dat gezamenlijk wordt 

aangeboden wordt door verschillende HO instellingen & dat (bij 

succesvolle afronding) leidt tot een joint / multiple degree.

 Joint degree: een gezamenlijke graad die wordt toegekend door HO-

instellingen na het succesvol voltooien van een joint programme.

 Multiple degree: aparte graden die worden toegekend door de 

deelnemende instellingen & waarvoor aparte diploma’s worden 

afgegeven als bewijs van het behalen van deze graden. Als twee 

graden worden toegekend, spreken we over een double degree. 

 Joint diploma: één gezamenlijk certificaat (stuk papier) ter bewijs van 

het behalen van een joint degree (de graad).

Terminologie
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• Voordeel geeft nut aan van een JP.

• Bij bepalen meerwaarde speelt de overweging mee dat 

een JP voordelen kan hebben, maar misschien kun je 

diezelfde voordelen beter op een andere manier behalen.

• Voordelen kunnen een meerwaarde vormen, maar 

vormen niet automatisch een meerwaarde.

• Het is dan ook moeilijk om in het algemeen aan te geven 

wat de meerwaarde van een JP is.

Literatuur: veel over voordelen

weinig over meerwaarde
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1. Verbreding / verdieping opleiding

2. Versterken interculturele competenties

3. Geïntegreerde & automatisch erkende buitenlandse studieperiode

4. Instrument om samenwerking met consortium partners te 

institutionaliseren > lange-termijn samenwerking

5. Vergroten internationale zichtbaarheid & reputatie opleiding

6. Toegang tot onderzoeks-expertise & netwerken partnerinstelling

Enkele voordelen van joint programmes
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1. Bepaal de doelstellingen van je JP & hoe het JP je helpt 

om de strategische doelen van je instelling te bereiken.

2. Bepaal ook of je deze doelen niet beter op een andere 

manier kunt bereiken.

3. Verankering in instellingsbeleid is nodig: zorg er voor dat 

JPs en andere activiteiten elkaar versterken.

4. Werk met strategische partners die je instelling op de 

lange termijn ook op andere gebieden meerwaarde kunnen 

bieden.

De meerwaarde bepalen


