BIJLAGE 2 BEHOREND BIJ DE REGELING MACRODOELMATIGHEID HOGER ONDERWIJS:
AANVRAAGFORMULIEREN
Aanvraagformulier nieuwe opleiding of nevenvestiging
Basisgegevens
De Haagse Hogeschool

Naam instelling(en)
Contactpersoon/contactpersonen

De Haagse Hogeschool
Faculteit Management & Organisatie
Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN, Den Haag

Contactgegevens

Naam opleiding

Global Public Affairs (GPA)

Internationale naam opleiding

Global Public Affairs (GPA)

Taal

Engels

In geval dat de opleiding in een andere
taal dan het Nederlands wordt verzorgd:
een toelichting op de aansluiting van de
taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte

De master Global Public Affairs heeft een mondiale context en
richt zich op een internationaal werkveld. Studenten moeten
kunnen functioneren in internationale organisaties in onder meer
Brussel, Genève en New York. Ook de instroom zal
internationaal zijn; de opleiding ambieert een ‘international
classroom’ met een substantiële instroom van internationale
studenten. In de keuze voor Engels als onderwijstaal sluit de
master Global Public Affairs aan bij artikel 7.2 van de Wet op
het hoger onderwijs (WHW), waarin de redenen zijn genoemd
op grond waarvan hoger onderwijsinstellingen kunnen afwijken
van Nederlands als onderwijstaal.
Zie verder de Toelichting op de aanvraag

In geval van een associate degreeopleiding, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgt mede de opleiding
In geval van een joint degree-opleiding:
welke instelling(en) verzorg(t)(en) mede de
opleiding
Opleidingsniveau (associate degreeopleiding, hbo bachelor, hbo master, wo
bachelor, wo master)
Inhoud (korte beschrijving opleiding)

n.v.t.
n.v.t.
hbo master
De Master Global Public Affairs wil een nieuwe generatie Public
Affairs professionals opleiden die inzicht hebben in de lokale
context en deze verbinden met mondiale vraagstukken om zo
maatschappelijke impact te realiseren. We rusten studenten uit
met professionele en toegepaste onderzoeksvaardigheden en
voorzien ze van kennis en expertise over het snel veranderende
vak Public Affairs. Tegelijkertijd stimuleren we onze studenten
om een kritische en open houding te ontwikkelen die het
algemeen welzijn centraal stelt. USP’s van de opleiding zijn de
focus op vaardigheden, de oriëntatie op alle relevante niveaus
(van lokaal tot mondiaal) en de specifieke Haagse context,
waarin alle bestuurslagen vertegenwoordigd zijn.
Zie verder de Toelichitng op de aanvraag
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BIJLAGE 2 BEHOREND BIJ DE REGELING MACRODOELMATIGHEID HOGER ONDERWIJS:
De opbouw van het curriculum is als volgt. In het eerste
Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar, vakken, leerlijnen)
semester volgen de studenten een aantal verplichte vakken en
keuzevakken. Daarnaast organiseren ze in dit semester een
kleine netwerkevenement voor medestudenten, onderwijzend
personeel en alumni die werkzaam zijn in Public Affairs. Dit
evenement stelt ze in staat hun netwerk te vergroten en ideeën
te verzamelen over een onderzoeksthema voor de afsluitende
thesis. In het tweede semester beginnen de studenten met hun
stage (10 weken, 10 ECTS ). Het tweede semester biedt de
studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in hun eigen
interessegebied aan de hand van keuzevakken. Ze sluiten het
tweede semester 2 af met een toegepaste onderzoeksthesis en
presenteren die tijdens een slotconferentie.
(zie verder de Toelichting op de aanvraag)
60 ECTS

Studielast1

Voltijd, deeltijd

Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)

Den Haag

Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd

De opleiding richt zich niet alleen op Nederlandse studenten,
maar ook op studenten uit de Europese Unie en derde landen.
Binnen de Haagse Hogeschool richt de master GPA zich in de
eerste plaats op afgestudeerden van de bacheloropleidingen
Europese Studies (Faculteit M&O), Internationaal en Europees
Recht (Faculteit PLS), Internationaal Publiek Management
(Faculteit PLS) en Internationaal Communicatiemanagement
(Faculteit M&O). Maar ook bachelorstudenten van de
opleidingen Bestuurskunde, Europese Studies, Internationale
Betrekkingen, Internationale Studies, Internationale
Organisaties, Communicatie (en Media) studies & Management
Studies zijn welkom.

Doelgroep van de opleiding

Croho (sub)onderdeel en motivering
Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging

Sectoroverstijgend: Gedrag & Maatschappij, Recht
1 september 2022

ISAT code van de opleiding (indien
bekend)

27UM

BRIN code van de instelling
Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe

n.v.t.
n.v.t.

Indien capaciteitsbeperking wordt
ingesteld; de hoogte ervan

Handtekening College van bestuur
datum, plaats

1

Een masteropleiding in het hbo en het wo wordt voor 60 EC bekostigd. Bekostiging van een master voor meer dan 60 EC (hbo en
wo) is alleen mogelijk voor de in de uitzonderingen genoemd in art. 7.4a lid 3 t/m 7 en 7.4b lid 3 t/m 7 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
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Criteria voor instemming met een nieuwe opleiding
Behoefte aan de opleiding

Aan welke behoefte(n) komt de opleiding tegemoet?

h Arbeidsmarkt in combinatie met maatschappelijke behoefte

Beschrijf waarom voldaan is aan dit criterium en verwijs naar exacte vindplaatsen in relevante stukken. Voeg deze toe als
bijlagen. Stukken die zijn weergegeven op de website van de CDHO hoeven niet bij het dossier gevoegd te worden.

Ruimte in het landelijk aanbod
Toon aan dat er ruimte is in het landelijk aanbod voor deze opleiding. Onderbouw met (exacte vindplaatsen in) relevante stukken
en voeg deze toe als bijlagen.
Besteed daarbij, in ieder geval, aandacht aan:
– Overzicht van vergelijkbare bekostigde en onbekostigde opleidingen en een vergelijking van het voorgenomen curriculum met
dat van bestaande verwante opleidingen waaruit de overeenkomsten en verschillen blijken;
– Overzicht van de instroom in deze opleidingen;
– Onderbouwde schatting van de instroom in de voorgenomen opleiding;
– Kwantitatieve of kwalitatieve arbeidsmarktinformatie in relatie tot de landelijke instroom in het verwante aanbod;
– Eventuele relevante sectorplannen of regionale afspraken;
– Gegevens over de spreiding van het opleidingenaanbod.

Overige opmerkingen

Tot slot
Zijn alle criteria (voor zover van toepassing) beschreven?
Zijn alle relevante bijlagen toegevoegd?
Dan kan de aanvraag (schriftelijk in tweevoud en digitaal per email of digitale gegevensdrager) worden ingediend bij de Minister
van OCW p/a
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Postbus 85498
2508 CD Den Haag
info@cdho.nl
Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact opnemen met het bureau van de CDHO: info@cdho.nl/ 0708505300.
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Aanvraagformulier verplaatsing
Basisgegevens

n.v.t.

Naam instelling(en)
Contactpersoon/contactpersonen
Contactgegevens
Naam opleiding
Internationale naam opleiding
Taal
In geval van een associate degreeopleiding, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgt mede de opleiding
In geval van een joint degree-opleiding:
welke instelling verzorgt mede de
opleiding
Opleidingsniveau (associate degreeopleiding, hbo bachelor, hbo master, wo
bachelor, wo master)
Inhoud (korte beschrijving opleiding)
Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar, vakken, leerlijnen)
Studielast1
Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding
Croho (sub)onderdeel en motivering
Geplande startdatum vestiging
ISAT code van de opleiding
BRIN code van de instelling

Handtekening College van bestuur
28 juni 2021
1

Een masteropleiding in het hbo en het wo wordt voor 60 EC bekostigd. Bekostiging van een master voor meer dan 60 EC (hbo en
wo) is alleen mogelijk voor de in de uitzonderingen genoemd in art. 7.4a lid 3 t/m 7 en 7.4b lid 3 t/m 7 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Criterium voor instemming met een verplaatsing
Spreiding
Toon aan dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de spreiding van het landelijk onderwijsaanbod. Onderbouw met (exacte
vindplaatsen in) relevante stukken over de spreiding van het opleidingenaanbod en het effect van de verplaatsing op het aanbod
en voeg deze toe als bijlagen.

Overige opmerkingen
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Tot slot
Zijn alle criteria (voor zover van toepassing) beschreven?
Zijn alle relevante bijlagen toegevoegd?
Dan kan de aanvraag (schriftelijk in tweevoud en digitaal per email of digitale gegevensdrager) worden ingediend bij de Minister
van OCW p/a
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Postbus 85498
2508 CD Den Haag
info@cdho.nl
Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact opnemen met het bureau van de CDHO: info@cdho.nl/ 0708505300.
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