Regeling Honoursprogramma en –certificaat UvA
Preambule
Het honoursprogramma is een leertraject dat wordt aangeboden naast de
reguliere opleidingen. Dit programma is bestemd voor bijzonder getalenteerde
studenten en gemotiveerde studenten die voldoen aan het vereiste studietempo en
een gewogen studieresultaat van ten minste gemiddeld 7.5 hebben behaald.
Het programma is in het bijzonder gericht op inhoudelijke verbreding en
verdieping, op het ontwikkelen van academische vaardigheden,
leiderschapsvaardigheden, actieve deelname aan de samenleving en persoonlijke
ontwikkeling.

Artikel 1
1.
2.

3.

4.
5.

Omschrijving UvA-honoursprogramma

Het UvA-honoursprogramma is gericht op alle bacheloropleidingen.
Het honoursprogramma is onderdeel van de op excellentie gerichte programma’s
die een faculteit aanbiedt. Naast het honoursprogramma kan een faculteit kiezen
voor een of meer andere op excellentie gerichte programma’s in de bachelorfase.
Het honoursprogramma stelt een student in de gelegenheid
a. zijn talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen;
b. zijn academische kennis en academische competenties te verdiepen en te
verbreden;
c. te werken aan zijn persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling;
d. gerichte, remediërende feedback te krijgen op zijn leerproces en
ontwikkeling door gekwalificeerde docenten;
e. een voor zijn verdere loopbaan relevant netwerk op te bouwen;
f. zich te profileren voor de instroom in een bijzondere master.
Een facultaire honourscommissie stelt jaarlijks een of meer programma’s samen
voor de opleidingen van een faculteit.
Het bovenfacultaire honoursonderwijs wordt in samenwerking met de VU
aangeboden.

Artikel 2
Doelgroep UvA-honoursprogramma
1. Een honoursprogramma is gericht op studenten die zich breder willen
ontwikkelen.
2. Het honoursprogramma is toegankelijk voor studenten die nominaal studeren en
een gewogen studieresultaat van ten minste gemiddeld 7.5 hebben behaald en
aantoonbaar gemotiveerd zijn;
3. In bijzondere gevallen kan een examencommissie besluiten een student toe te
laten die niet geheel voldoet aan de in lid 2 genoemde vereisten.

Artikel 3
Omvang en inhoud honoursprogramma
1. Een honoursprogramma heeft een studielast van 30 EC bovenop de normale
studielast van 180 EC van het reguliere bachelorprogramma.
2. Minimaal 12 EC bestaat uit honoursonderwijs buiten het vakgebied of uit
interdisciplinair honoursonderwijs.
3. Het honoursonderwijs start bij voorkeur in het eerste studiejaar.
4. Studenten volgen het vakoverschrijdend honoursonderwijs bij voorkeur vanaf het
tweede jaar.
5. Eerstejaarsstudenten kunnen uitsluitend interdisciplinair honoursonderwijs
volgen dat gericht is op eerstejaars.
Artikel 4
UvA Honourscommissie
1. Het College van bestuur benoemt de voorzitter en de leden van de UvAhonourscommissie.
2. De decanen van de zeven faculteiten dragen elk een lid, in beginsel uit de tot de
betreffende faculteit behorende hoogleraren en UHD’s, voor benoeming voor.
3. De Centrale Studentenraad draagt, al dan niet uit zijn midden, twee leden voor.
4. De leden van de UvA honourscommissie dragen uit hun midden een voorzitter
voor benoeming voor.
5. De voorzitter en de docentleden worden benoemd voor een periode van twee jaar.
Daarna zijn zij twee keer opnieuw benoembaar.
6. Een student-lid wordt benoemd voor een periode van een jaar. Hij is een keer
opnieuw benoembaar.
7. De coördinator van het honoursprogramma van het Instituut voor
Interdisciplinaire Studies fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie
Artikel 5
Taken UvA honourscommissie
1. De UvA-honourscommissie bewaakt de kwaliteit van het “merk honours” binnen
de UvA.
2. Onder de taken van de UvA honourscommissie vallen:
a. het opstellen van criteria waaraan facultaire honoursprogramma’s moeten
voldoen, ter voorbereiding voor besluitvorming door het CvB
b. het toetsen van facultaire honoursprogramma’s aan deze criteria
c. jaarlijkse meta-evaluatie van (de ontwikkeling van) het honoursprogramma
d. de (beoordeling van) evaluaties van het bovenfacultair onderwijs
e. contact onderhouden met de UvA-VU_AUC-honourscommissie
3. De commissie brengt jaarlijks verslag uit van de werkzaamheden aan het CvB.
Artikel 6
Criteria en kwaliteiteisen
1. Om de inhoudelijke kwaliteit te waarborgen, stelt het College van Bestuur
criteria vast waaraan een facultair honoursprogramma dient te voldoen.
2. Deze criteria hebben in ieder geval betrekking op:
a. de inhoudelijke kwaliteit van het programma
b. de jaarlijkse streefcijfers voor het aantal honoursstudenten
c. de selectieprocedure die wordt gehanteerd
d. het uitdagende gehalte van de onderwijsvormen
e. het creatieve en grensverleggende gehalte van het programma

f. de aandacht voor academische competenties
g. de samenhang van intellectuele, maatschappelijke en persoonlijke vorming
h. de intensiteit en betekenisvolheid van het contact met docenten en
gastdocenten
i. de inrichting van het mentoraat:.
j. het ondersteunende facultaire systeem inzake honoursonderwijs, in het
bijzonder het werven, monitoren en begeleiden van honoursstudenten.
k. De selectieprocedure in geval er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn.
Artikel 7
Facultair honoursprogramma en facultaire honourscommissie
1. De decaan van een faculteit benoemt een facultaire honourscommissie.
2. De commissie beschikt over een ambtelijk secretaris. Deze treedt op als
contactpersoon voor de faculteit inzake honoursonderwijs; met name voor de
contacten met ambtelijk secretaris van de UvA-honourscommissie.
3. De facultaire honourscommissie ontwikkelt één of meerdere
honoursprogramma’s voor de opleidingen in de faculteit. Onder de taken van de
facultaire honourscommissie vallen:
a. de afstemming tussen het bovenfacultair en het honoursonderwijs dat
binnen de faculteit wordt ontwikkeld
b. de coördinatie tussen het aanbod van verschillende opleidingen binnen de
faculteit
c. het promoten van het honoursonderwijs onder de studenten
d. het toezicht houden op de goede uitvoering van de evaluatie door de
betrokken opleidingscommissies.
e. de (beoordeling van) evaluaties van het facultaire onderwijs
f. de monitoring van de instroom in en (succesvolle) uitstroom uit het
honoursprogramma
4. De facultaire honourscommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de UvAhonourscommissie.
5. Het honoursprogramma wordt opgenomen in de OER van de opleiding(en).

Artikel 8
Examencommissie
1. De examencommissie van de opleiding bepaalt de toelating van een student tot
een honoursprogramma.
2. De examencommissie van de opleiding toetst of een student deelname aan het
honoursprogramma kan voortzetten. Deze toetsing vindt plaats aan het eind van
elk studiejaar:
a. op grond van een gewogen studieresultaat over het eerste en tweede
studiejaar van ten minste 7.5. Onderdelen waarvoor vrijstelling is
verleend tellen niet mee bij het vaststellen van het gemiddelde eindcijfer;
b. op grond van de vaststelling dat de student nominaal heeft gestudeerd en
geen tentamens heeft herkanst;
c. op grond van de vaststelling dat de student blijk heeft gegeven van de
voor het honoursprogramma vereiste motivatie.
3. De examencommissie van de opleiding stelt vast of een student in aanmerking
komt voor een honourscertificaat. In beginsel komt de student niet langer in
aanmerking voor een honourscertificaat als binnen het reguliere programma meer

dan 30 EC aan vrijstellingen is verleend, tenzij de examencommissie anders
beslist.

Artikel 9
1.

2.

In het diplomasupplement bij het getuigschrift van de student die het
honoursprogramma met succes heeft afgerond, wordt vermeld dat hij aan de
eisen van het honoursprogramma heeft voldaan. In het supplement wordt
beschreven wat het honoursprogramma inhoudt, uit welke onderdelen dit heeft
bestaan, wat de omvang en de kerndocenten van die onderdelen zijn en wat de
resultaten per onderdeel zijn.
De namen ‘honours’ en ‘honoursprogramma’ zijn op de UvA beschermd. Alleen
een programma dat goedgekeurd is door de UvA-honourscommissie kan op een
getuigschrift aangemerkt worden als ‘honours’ of ‘honoursprogramma’. Andere
excellentieprogramma’s van een faculteit dienen op een andere, duidelijk
onderscheidende wijze te worden aangeduid.

Artikel 10
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Getuigschrift en de naam ‘honoursstudent’

Ondersteuning en coördinatie

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies is belast met de organisatorische
ondersteuning en de coördinatie van het UvA-honoursonderwijs en wijst
hiervoor een coördinator aan, die tevens fungeert als aanspreekpunt voor het
UvA-honoursonderwijs.
De coördinator houdt contact met de facultaire honourscommissies.
De coördinator treedt buiten de UvA op als contactpersoon van de UvA inzake
honoursonderwijs, bijvoorbeeld bij interuniversitair overleg.
De administratieve ondersteuning betreft in ieder geval de algehele coördinatie,
secretariële ondersteuning van de UvA-honourscommissie en de facultaire
honourscommissies en de statistische gegevens ten behoeve van verslaglegging
en beleidsontwikkeling
De omvang en de inhoud van de ondersteuning, alsmede het budget hiervoor
worden jaarlijks vastgesteld binnen de begroting van de UvA. .

Artikel 11
In werking treding
Deze regeling treedt in werking per 1 september 2011.

