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Beoogde studenten
› houd rekening met 

 diverse achtergronden van de studenten

 het niveau van universiteiten uit verschillende 
landen

 het niveau van de diploma’s in diverse landen

› gebruik het eerste semester (ook) om te 
zorgen dat studenten eenzelfde niveau 
bereiken

 maar het blijft een master programma

› lastig om een balans te vinden
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Houd je doelen in het oog

› zorg vooral dat iedereen zich kan vinden in de 
eindtermen

› zorg dat de onderwijsvernieuwing bij alle 
partners terug te vinden is

 blended learning

› zorg dat curriculum onderscheidend is

 dus geen internationale variant van wat er al 
aangeboden wordt

 geen gezamenlijk programma dat elders al 
bestaat
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Complementariteit
› vermijd overlap

 maar zorg voor aansluiting

› het programma van elke partneruniversiteit
heeft eigen profiel

 zeker bij grotere consortia waar studenten
keuzes hebben

› zorg voor aansluiting bij de arbeidsmarkt

 neem associated partners op in curriculum

 neem een stage op in je curriculum

- dit lijkt niet voor alle landen even 
belangrijk, maar het is belangrijk voor
Brussel
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Erkenning van elkaars vakken

› soms vraagtekens bij elkaars vakken

 advies: negeren

› niet te veel discussiëren over de toegekende 
studielast

› wat telt: iedereen moet zich kunnen vinden in 
de eindtermen en de eindtermen moeten 
gerealiseerd kunnen worden met het 
programma

› zorg dat alle partners elkaars vakken erkennen

› discussie is goed, bemoeien niet
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Adviezen

› ga om de tafel zitten om het curriculum te 
ontwikkelen

 via skype lukt dat niet

› wees bereid tot concessies, dat verwacht je 
van de anderen ook

› denk eraan dat je gebruik kunt maken van 
stafuitwisseling

› maak ruim gebruik van guest lecturers om 
hiaten te vullen


