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Joint programmes: happy 
forever  ?

Twee Dual Award Master degrees Stenden Hogeschool en 
University of Derby
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Achtergrond

› Dual award met London Metropolitan University sinds 
2001

› Samenwerking eindigde in 2015: andere richtingen

› University of Derby (UoD) in UK kwam in beeld door 
warme contacten, maar ook door hogere plaats in de 
rankings

› Veel bezoeken over en weer: college, bestuur, 
management, docenten, examencommissie



Stenden en UoD

› Vergelijkbare profielen en portfolio’s

› Stenden heeft 5 vestigingen in Noord Nederland, 5 in 
buitenland (International Branche Campus, IBC)

› UoD heeft er 2, beiden in de UK: Derby en Buxton

› Buxton richt zich op leisure, tourism, en hospitality

› UoD heeft sterke online variant, UDOL

› Van IBC naar multi-campus, ook vanwege beooogde
fusie NHL en Stenden 
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Welke opleidingen

› International Leisure and Tourism Studies, ILTS

› International Hospitality and Service Management, 
IHSM

› Stenden: Master of Arts, MA, 60 ECTS

› UoD: Master of Science, MSc, 60 + 5 ECTS

› Nu nog onbekostigde masters, instroom 20 en 40 
studenten in september 2016

› Aanvraag bekostiging bij CDHO voor ILTS
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Route kaart

Warm contact > CvB > Manager > projecteam

[marketing; legal; finance; secretariaat; 

examencommissie] > examination board UoD >
validation > contract m.b.v. externe € jurist  >
bijschaven via Skype > tekenen > starten >
scholarships > bekostiging …
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Voordelen Dual Award

› Verrijking curricula, stafontwikkeling, marketing 
nationaal en internationaal

› Complete kolom Ad, Bachelor, MA

› Past bij Bachelor fast track VWOers

› Extra kwaliteitszorg door external examiners en 
assessment boards

› Verrijking van internationaliseringsbeleid

› Extra onderwijs voor MSc.: verblijf van 3 weken aan 
UoD in Buxton
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Nadelen

› Lang proces met veel stakeholders

› € 11.500,- single degree, € 14.750,- dual degree

› Onbekostigde masters, dus kleine aantallen

› Intensief beheer blijft nodig, dus veel afstemming via 
Skype, email, maar ook via live overleg

› Pittige teach out phase met LondonMET

› Diplomering deze vrijdag met vier diploma-varianten



Warm aanbevolen

› Warme kennis via eerdere contacten

› Mate van vertrouwen over en weer

› Multidisciplinaire aanpak via projectteam, waaronder 
juridische kennis

› Gedeelde strategische visie voor de lange termijn

› Flexibiliteit, ondanks toenemende juridisering

› Blijvend overleg tussen docenten, bestuur,  
opleidingsmanagement èn de examencommissie 
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Vragen?

Bedankt voor uw aandacht


