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Inleiding bij de regeling VU-UvA Honoursprogramma
De Colleges van Bestuur van de VU en van de UvA hebben in 2013 besloten tot een gezamenlijk
programma ter bevordering van excellentie in het Bacheloronderwijs. Daartoe is een VU-UvA
Honoursprogramma ingericht. Studenten van beide instellingen kunnen zich onderscheiden door het
volgen van een extra programma bovenop hun reguliere bachelorcurriculum. Het programma
bestaat uit een (deels door de student zelf in te vullen) combinatie van zwaardere onderwijseenheden die verdiepend of verbredend (interdisciplinair) zijn.
De gezamenlijkheid van het VU-UvA Honoursprogramma komt tot uiting in:
a) het hanteren van een identieke set van toegangseisen voor het honoursprogramma;
b) een identieke set van eisen en standaarden voor het behalen van een honours degree;
c) gedeelde eisen en standaarden voor honoursvakken;
d) het openstellen van het interdisciplinaire (interfacultaire) aanbod van honoursvakken voor
studenten van de andere instelling.
Door deze gezamenlijke afspraken, beschermen de VU en de UvA de termen “honoursvak”,
“honoursprogramma”, “honoursstudent” en “honours degree”.
Recente evaluatie heeft de behoefte blootgelegd het besturingsmodel anders in te richten. Ook ligt
de wens bij beide instellingen om eerstejaarsstudenten onder bepaalde omstandigheden de
mogelijkheid te bieden om een honoursvak te volgen in het tweede semester van hun eerste
studiejaar. Hierdoor is besloten tot een herziende regeling VU-UvA Honoursprogramma waarin deze
wijzigingen zijn opgenomen. De overige afspraken in de herziende regeling zijn conform de oude
regeling uit 2013.

Artikel 1.

Omschrijving VU-UvA Honoursprogramma

1. VU en UvA bieden gezamenlijk een Honoursprogramma aan voor gemotiveerde studenten die
voldoen aan de toelatingseisen. Het Honoursprogramma bestaat uit onderwijseenheden die
naast de bacheloropleiding worden aangeboden en geen onderdeel uitmaken van de
bacheloropleiding. De onderwijseenheden zijn gericht op verdieping dan wel verbreding van de
kennis die de student tijdens zijn bacheloropleiding verwerft.
2. Het honoursprogramma bestaat uit ‘disciplinaire’ (facultaire) eenheden, die jaarlijks door het
Faculteitsbestuur worden vastgesteld, en interdisciplinaire eenheden van de VU en van de UvA.
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3. Het honoursprogramma omvat 30 EC, waarvan minimaal 12 EC disciplinaire honourseenheden
en minimaal 12 EC aan interdisciplinaire honourseenheden 1. De keuzemogelijkheden worden via
de websites van beide instellingen bekend gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid kunnen reguliere bacheloreenheden als honourseenheden worden
aangewezen, op voorwaarde dat deze eenheden verrijkt worden met een aanvullende
honourscomponent. Als een student een verrijkt bachelorvak met goed gevolg heeft afgerond,
krijgt de student het reguliere aantal studiepunten vermeerderd met honoursstudiepunten
toegekend.
5. Het interdisciplinaire honoursonderwijs dat interfacultair wordt aangeboden, is toegankelijk
voor honoursstudenten van beide instellingen.
Artikel 2.

Kenmerken van honourseenheden

1. Kenmerken van honourseenheden zijn:
a) aantoonbare meerwaarde ten opzichte van reguliere bacheloreenheden;
b) de voertaal is Engels, tenzij de inhoud van het onderwijs een andere taal vereist;
c) hoge inhoudelijke kwaliteit;
d) uitdagende onderwijsvormen;
e) hoog creatief en grensverleggend gehalte;
f) aandacht voor academische competenties;
g) oog voor samenhang van intellectuele, maatschappelijke en persoonlijke vorming;
h) stimulerend contact met (gast)docenten.
Artikel 3.

Toelating tot het VU-UvA Honoursprogramma

1. Om toegelaten te worden tot het VU-UvA Honoursprogramma dient de student alle
studiepunten van het eerste jaar behaald te hebben met ten minste een gewogen gemiddelde
van 7,5.
2. In bijzondere gevallen kan een student worden toegelaten die niet voldoet aan de eisen in lid 1.
Dit is ter beoordeling van de examencommissie/onderwijsdirecteur van de VU, respectievelijk de
UvA.
3. Eerstejaars bachelorstudenten kunnen na het eerste semester worden toegelaten tot
honourseenheden, onder de voorwaarde dat zij 30 EC hebben behaald met ten minste een
gewogen gemiddelde van 7,5. Eerstejaarsstudenten kunnen alleen honourseenheden volgen die
voor eerstejaarsstudenten zijn opengesteld.
4. Studenten die in het eerste studiejaar honourseenheden hebben gevolgd, worden toegelaten
tot het Honoursprogramma, als zij voldoen aan de voorwaarden in lid 1.
Artikel 4.

Slagingseisen VU-UvA Honoursprogramma

1. De student die binnen de nominale studieduur aan de eisen van het reguliere bachelorprogramma heeft voldaan met ten minste een gewogen gemiddelde van 7,5 over alle eenheden
van de bacheloropleiding (exclusief de honourseenheden), en aan de eisen van het Honours-

1

Voor de VU geldt minimaal 12 EC aan interfacultaire interdisciplinaire honourseenheden.
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programma heeft voldaan, ontvangt een verklaring waaruit blijkt dat de student het
Honoursprogramma met succes heeft afgerond.
2. De honourseenheden worden op het diplomasupplement van de student als zodanig vermeld.
3. De examencommissie kan toestemming verlenen af te wijken van de nominale studieduur zoals
gesteld in lid 1, indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 2.1
van de uitvoeringsbesluit WHW of als de verlenging van de nominale studieduur een gevolg is
van een erkende studie of stage in het buitenland.
Artikel 5.

Openstelling honourseenheden voor niet honoursstudenten

1. Studenten die zich niet hebben aangemeld voor het Honoursprogramma, maar wel aan de eisen
voor toelating voldoen, kunnen deelnemen aan Interdisciplinaire honourseenheden , mits er
voldoende plaatsen zijn.
2. Voor deelname aan disciplinaire (facultaire) honourseenheden ligt de beslissing voor toelating
bij de betrokken faculteit.
3. Op het diplomasupplement van studenten die niet het Honoursprogramma hebben gevolgd of
hebben afgerond, worden de met goed gevolg afgeronde honourseenheden vermeld.
Artikel 6.

VU-UvA Honoursoverleg

1. Het VU-UvA Honoursoverleg is een overleg tussen de beide instellingen.
2. Aan het overleg nemen in elk geval deel: de verantwoordelijke decaan per instelling, de
onderwijsdirecteur van het AUC, een coördinator van het Honoursprogramma per instelling en
een honoursstudent per instelling.
3. Het VU-UvA Honoursoverleg draagt zorg voor de borging van:
a. de gezamenlijke ingangs- en slagingseisen;
b. de diversiteit in het gezamenlijke aanbod en het voorkomen van overlap in de
interdisciplinaire eenheden;
c. balans in de kosten en baten tussen de instellingen;
d. de zichtbaarheid van het gezamenlijke interdisciplinaire aanbod.
4. Het VU-UvA Honoursoverleg komt ten minste twee keer per jaar bijeen.
5. De verantwoordelijke organen binnen beide instellingen doen jaarlijks verslag aan het VU-UvA
Honoursoverleg over de punten, zoals genoemd in het derde lid, aan de hand van een
gezamenlijk vast te stellen format.
6. Het VU-UvA Honoursoverleg legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan beide CvB’s over (de
ontwikkeling van) het VU-UvA Honoursprogramma en formuleert adviezen of aanbevelingen.
7. De VU en UvA verzorgen om beurten een jaar het voorzitterschap en de ambtelijke ondersteuning van het VU-UvA Honoursoverleg.
Artikel 7.

Kwaliteitszorg Honoursonderwijs

1. VU en UvA zijn ieder verantwoordelijk voor adequate kwaliteitszorg van het eigen Honoursonderwijs.
2. De verantwoordelijke organen van beide instellingen besteden in hun jaarlijkse rapportage aan
het VU-UvA Honouroverleg aandacht aan de onderdelen van kwaliteitszorg.
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Artikel 8.

Diplomasupplement

1. 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, welke
honourseenheden de student heeft afgerond, wat de omvang van die eenheden zijn en wat de
resultaten per eenheid zijn.
2. Alleen een programma bestaande uit honourseenheden kan op een diplomasupplement
aangemerkt worden als ‘Honours’ of ‘Honoursprogramma’. Andere excellentieprogramma’s van
een faculteit worden op een andere, duidelijk onderscheidende wijze aangeduid.
Artikel 9.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 1 december 2018.
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