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Jaarverslag Honours Academy 2016

Inleiding

Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Honours Academy, gesloten tussen de faculteiten 
en het College van Bestuur (CvB) in oktober 2013, legt het bestuur van de Honours Academy in dit jaarverslag 
verantwoording af over haar activiteiten in 2016 met betrekking tot de extra-curriculaire universitaire 
honoursprogramma’s voor scholieren (Pre-University College & PRE-Classes), voor Bachelorstudenten (Honours 
College, incl. honours classes) en voor Masterstudenten (het (International) Leiden Leadership Programme). 
Schematisch kan de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Honours Academy als volgt worden getekend:

Dit jaarverslag bestaat uit vier onderdelen: (1) de HA-organisatie; (2) het Pre-University (Pre-University College 
en Pre-University Classes); (3) het Honours College en Honours Classes en (4) het Leiden Leadership Programme/
International Leiden Leadership Programme. Elk van deze vier onderdelen kent dezelfde opbouw: een inleiding, 
de kerncijfers, een beschrijving van de gerealiseerde beleidsdoelstellingen in 2016 en tot slot een beschrijving van 
de beleidsinitiatieven voor 2017. Dit jaarverslag wordt afgesloten met een korte conclusie.
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1.21.21.21.2     
Het doel van de Honours Academy1 (hierna: HA) is 
om op bovenfacultair niveau het Leidse 
extracurriculaire honoursonderwijs te faciliteren, 
te trekken en een ‘gezicht’ te geven. Daartoe 
ontwikkelt en coördineert de HA samen met de 
faculteiten extracurriculaire honoursprogramma’s. 
Tevens initieert en stimuleert de HA interfacultaire 
kennisdeling en afstemming op het vlak van 
honoursonderwijs. De HA ondersteunt 
onderwijsvernieuwing door docenten en 
studenten en zoekt daarbij aansluiting bij andere (inter)facultaire onderwijsprojecten en –partners. 

                                                           
1 In 2012 is door het College van Bestuur besloten om de coördinatie van het universitaire aanbod aan extra-curriculair 
Honoursonderwijs onder één dak te brengen. Daartoe is de Honours Academy opgericht. Deze is in oktober 2013 
geformaliseerd bij de Gemeenschappelijke Regeling Honours Academy (de gemeenschappelijke regeling) gesloten tussen het 
College van Bestuur en de faculteiten respectievelijk het LUMC. De gemeenschappelijke regeling is nader uitgewerkt in het 
Reglement Honours Academy.  
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1. De Honours Academy: organisatie

1.1 Inleiding

Het doel van de Honours Academy1 (hierna: 
HA) is om op bovenfacultair niveau het Leidse 
extracurriculaire honoursonderwijs te faciliteren, 
te trekken en een ‘gezicht’ te geven. Daartoe 
ontwikkelt en coördineert de HA samen met de 
faculteiten extracurriculaire honoursprogramma’s. 

Tevens initieert en stimuleert de HA interfacultaire 
kennisdeling en afstemming op het vlak 
van honoursonderwijs. De HA ondersteunt 
onderwijsvernieuwing door docenten en studenten 
en zoekt daarbij aansluiting bij andere (inter)
facultaire onderwijsprojecten en –partners.

Het Bestuur van de HA bestond in 2016 uit een Dean (tot maart prof. dr. W. den Ouden, vanaf maart prof. dr.  
T. van Haaften), een onderwijsdirecteur (dr. C. de Kruif) en een student-lid (in 2015/2016: dhr. J.T. Oudemans, 
LLP-student; in academisch jaar 2016/2017: mw. C.A.M. Gaal, HC-student). 

1.2 Cijfers

De HA coördineert/organiseert/faciliteert extracurriculaire honoursprogramma’s tijdens het vwo, de Bachelor 
en de Master (PRE, HC en LLP). De medewerkers zijn ofwel werkzaam voor een specifiek programma (zoals 
een onderwijscoördinator en een programma-assistent) ofwel actief op programma-overstijgend niveau (o.m. het 
bestuur van de HA, de instituutsmanager, een secretaresse, een secretaris examencommissie, een uSis-medewerker). 
Cijfermatig ziet de bezetting er als volgt uit: 

1 In 2012 is door het College van Bestuur besloten om de coördinatie van het universitaire aanbod aan extra-curriculair Honoursonderwijs 
onder één dak te brengen. Daartoe is de Honours Academy opgericht. Deze is in oktober 2013 geformaliseerd bij de Gemeenschappelijke 
Regeling Honours Academy (de gemeenschappelijke regeling) gesloten tussen het College van Bestuur en de faculteiten respectievelijk 
het LUMC. De gemeenschappelijke regeling is nader uitgewerkt in het Reglement Honours Academy. 

Doel HA
1. Faciliteren talentontwikkeling via extra-curriculaire honoursprogramma’s;

a. Kennisdeling (interfacultair en landelijk);
b. Trekken/agenderen toekomst honours;

2. Faciliteren (proef)tuin voor onderwijs- en talentontwikkeling op diverse vlakken;
a. Onderwijsinnovatie (inhoudelijk, didactisch en technologisch);
b. Faculteitsoverstijgende onderwijsinitiatieven;
c. Talentonwikkeling studenten;
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Personele bezetting2 Aantal studenten (afgerond)

Pre-University College 1,68 550

Honours College en Honours Classes 2,58 1150

(International) Leiden Leadership Programme 3,28 110

Programma-overstijgend 3,6

Totaal 11,14 1810

1.3 Gerealiseerde beleidsdoelstellingen in 2016

In deze paragraaf beschrijft de HA de stand van zaken omtrent de beleidsdoelstellingen zoals die in het jaarverslag 
over 2015 als prioriteiten voor 2016 waren benoemd. De voor 2016 geformuleerde beleidsdoelstellingen passen in 
de overkoepelende doelstelling van de HA zoals in paragraaf 1.1 geformuleerd.

1.3.1 Consolideren organisatie
In het voorjaar van 2015 heeft het CvB op verzoek van de HA en de faculteiten van de Universiteit Leiden 
een Taskforce Organisatie en Financiering Honoursonderwijs (hierna: Taskforce) ingesteld. De Dean en de 
Onderwijsdirecteur van de HA maakten deel uit van de Taskforce. De Taskforce heeft in december 2015 advies aan 
het CvB uitgebracht. Het advies bevat aanbevelingen voor het consolideren van de organisatie van de HA en voor 
de lange termijn financiering van de Honoursprogramma’s die vanuit de HA worden gecoördineerd. Dit advies is 
in december 2015 besproken en goedgekeurd door het OWB, vervolgens in maart 2016 besproken en goedgekeurd 
door het bestuursberaad en daarna door het CvB geaccordeerd. 

Sinds maart 2016 is gewerkt om dit advies uit te 
voeren. Op grond hiervan is de HA een zelfstandig 
organisatie-onderdeel geworden met een 
bovenfacultair karakter. In lijn met het advies zijn 
in juni 2016 de meeste detacheringsconstructies 
omgezet in aanstellingen bij de HA, zijn enkele 
detacherings- en inleenconstructies beëindigd 
en is een tweetal nieuwe medewerkers in dienst 
getreden bij de HA. Dit proces heeft de nodige 
inspanningen van de medewerkers gevraagd maar 
inmiddels heeft de organisatie zich gezet. Voor 
2017 blijft dit wel een aandachtspunt voor het HA-

bestuur. Vanaf 1 januari 2017 is de HA ook financieel een zelfstandige organisatie-eenheid geworden die is ingebed 
in de financiële standaarden (nieuwe sapnummers etc.). 

1.3.2 Innovatie in teaching & learning
Het strategisch plan van de Universiteit Leiden zet 
sterk in op het thema ‘excelleren in vrijheid’ en op 
het subthema ‘innovation in teaching and learning’. 
Beide onderwerpen zijn voor de HA prioriteit 
geweest in 2016: binnen al haar programma’s 
faciliteerde de HA onderwijsvernieuwing en 
docentprofessionalisering. 

2  Samenwerking met 40 vwo-scholen uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Utrecht
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Voorbeelden van concrete output op dit onderdeel zijn (1) het onderzoek naar en de expertmeeting over ‘honours 
als proeftuin’ en (2) het uitrollen van het onderwijsinnovatieproject ‘Student At Your Desk’.

Van honoursprogramma’s wordt vaak gezegd c.q. verwacht dat zij functioneren 
als proeftuin voor het reguliere onderwijs (experimenteerruimte). Sinds het 
Siriusprogramma van het Ministerie van OCW (2010-2015) is het aantal 
honoursprogramma’s in Nederland exponentieel gegroeid. Deze programma’s 
zijn verenigd in het landelijke honoursnetwerk hbo-wo waarvan de HA 
medevoorzitter is. Kennisdeling is één van de belangrijkste doelstellingen van 
het netwerk. Daartoe heeft het netwerk thema’s geïdentificeerd. Het eerste thema 

in dit kader was dat van de proeftuin-gedachte. Als trekker van dit thema heeft de HA onderzocht in hoeverre 
de bestaande honoursprogramma’s in Nederland (HBO en WO) als proeftuin functioneren en wat eventuele 
knelpunten c.q. succesfactoren zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op een samen met de RUG 
georganiseerde Expertmeeting hierover op 2 november jl in Leiden. Aanwezig waren coördinatoren, docenten en 
beleidsmedewerkers van het honoursonderwijs op hbo en wo-niveau vanuit het hele land. De Expertmeeting was 
druk bezocht en heeft nieuwe gezichtspunten opgeleverd. De resultaten van dit onderzoek en van deze bijeenkomst 
zullen in gepubliceerde vorm in de loop van 2017 het licht zien. 

Het onderwijsinnovatie-, c.q. docentprofessionaliseringsproject Student At Your Desk (StudentAYD) is een 
grassrootsproject van docenten en studenten uit het honours. Het brengt de bijzondere expertise samen van 
studenten en docenten op het vlak van onderwijsverbetering.  Een docent kan ten behoeve van concreet door 
hem/haar te geven onderwijs een student inschakelen die ‘aan zijn/haar bureau’ helpt bij het verbeteren van het 
betreffende onderwijs. Per faculteit zijn gemiddeld twee student-assistenten actief. Zij assisteren o.a. op de volgende 
punten:

• het helpen bij Powerpoint, Prezi, Pecha Kucha, Blackboard, etc.;
• het zoeken en klaar maken van filmpjes of ander digitaal materiaal dat docenten kunnen gebruiken bij hun 

onderwijs;
• het uitdenken van mindmaps of schema’s die nuttig kunnen zijn ten behoeve van het onderwijs;
• het geven van feedback op gegeven onderwijs of het organiseren van dergelijke input;
• het helpen bij onderzoek dat relevant is voor het onderwijs.

Dit project is ingebed in de reeds bestaande structuren en initiatieven binnen de verschillende faculteiten (zoals 
de ICTO-coördinatoren, de Blackboardondersteuning e.d.). Dit is bewust beleid van de HA: bestaande initiatieven 
versterken en bijvoorbeeld opschalen. Dit StudentAYD-project zou zich overigens uitermate goed lenen om (ook 
budgettair) opgeschaald te worden tot het faciliteren van onderwijsverbetering voor alle (ook niet honours-) 
docenten. Dit zou mooi aansluiten bij de ambities die zijn geformuleerd in het Instellingsplan. Voor meer informatie 
incl. contactgegevens zie: studentayd.leidenuniv.nl. 

Andere vormen van resultaten op het vlak van innovatie in teaching & learning zijn kleinschaliger en vinden 
binnen de verschillende honoursprogramma’s plaats. Zo zijn binnen het PRE in 2016 verschillende nieuwe 
onderwijsvormen uitgeprobeerd zoals het REAL model in blok II en Pitch2Peer (onderdeel Blackboard) in blok 
V en I. In het LLP wordt met enige regelmaat gebruik gemaakt van Go Vote e.d. Deze initiatieven zullen worden 
voortgezet in 2017. 

1.3.3 Inclusief onderwijs
De HA is in 2016 verder gegaan met de projecten die op dit vlak in 2015 zijn opgestart. In eerste instantie is dit 
gebeurd voor het PRE: in de werving en in de selectie. Ook is een begin gemaakt met een buddysysteem dat in 
2017 verder zal worden uitgewerkt (zie paragraaf 2.5.1). De HA maakt gebruik van de binnen de universiteit 
aanwezige kennis op dit vlak (o.m. de studenten zelf, de Diversity Officer en de POP-corner van FSW) maar het 
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honoursonderwijs zou gebaat zijn bij sterkere 
facultaire initiatieven op dit punt. Het is duidelijk 
dat het daadwerkelijk bereiken van inclusief 
onderwijs weerbarstig en arbeidsintensief is. 
Om die reden is naar aanleiding van de HC-
strategiedag [16/9/2016] waar alle facultaire 
HC-betrokkenen aan deelnamen, besloten om 
voor het HC een werkgroep in te stellen rond dit 
thema. De werkgroep is inmiddels geformeerd 
en staat onder leiding van prof. dr. C. Rieffe 
(zie ook paragraaf 3.4.2). De werkgroep heeft 
ten doel om het HC – in eerste instantie qua 
instroom – inclusiever te maken. Ervaring 
die aldus tot stand komt, kan met faculteiten 
worden gedeeld zodat het HC wellicht bij 
kan dragen aan inclusiever onderwijs in het 
algemeen. Dit zal een aandachtspunt blijven.

1.3.4 Deans’ Network
De voortzetting en verdere vormgeving van het landelijke Deans’ Network was een prioriteit in 2016. De HA is één 
van de initiatiefnemers van dit overleg op bestuurlijk niveau dat in 2015 (na afloop van de Siriusperiode) is opgestart. 
Inmiddels nemen 11 universiteiten deel aan het netwerk (vertegenwoordigd door hun Dean). Doelstellingen van 
dit netwerk zijn de volgende:
- Het uitwisselen van informatie, ervaring en best practices;
- Het bespreken van problemen, dilemma’s en uitdagingen die in de organisatie van een honoursprogramma 

voorkomen en keuzes die in dat verband dienen te worden gemaakt;
- Het organiseren van peer review-activiteiten;
- Het opstellen van een gezamenlijk visie op (bepaalde aspecten van) extra curriculair honoursonderwijs, 

zoals minimale instroomeisen, kwaliteitsniveau en kwaliteitsbewaking van onderwijsprogramma’s; 
- Aanspreekpunt zijn voor organisaties die op dit vlak beleid ontwikkelen, zoals het Ministerie van OCW, de 

VSNU, etc.).

Het eerste project dat door het Network is opgepakt en door de HA is getrokken, is het in kaart brengen van de 
mate waarin en de wijze waarop de kwaliteitszorg in de verschillende universiteiten is vorm gegeven teneinde 
peer review en het uitwisselen van best practices beter mogelijk te maken. Mede naar aanleiding hiervan vindt 
op 30 januari as een gericht werkbezoek plaats vanuit de Radboud Universiteit aan de HA. Eén van de volgende 
thema’s die door de RUG is opgepakt, is hoe te komen tot een goed systeem van peer review. Dit zal in 2017 nadere 
uitwerking krijgen.

1.3.5 Overige projecten; kerncurriculum
Een project dat niet in de beleidsvoornemens van 2016 was opgenomen maar dat de HA als bovenfacultaire 
onderwijsfaciliterende organisatie wel wilde ondersteunen, is het zogenoemde core curriculum (kerncurriculum). 
In het kader van de subsidierondes van het LUF (Commissie wetenschappelijke bestedingen) (september 
2016) heeft de HA zich opgeworpen als spreekbuis voor een kerncurriculum-pilot bestaande uit 1 alfa, 1 bèta 
en 1 gammacursus voor bachelorstudenten. Helaas is het voorstel niet gehonoreerd vanwege de voorwaarde dat 
faculteiten op maximaal 2 voorstellen konden inschrijven. Faculteiten hadden zich eerder positief uitgesproken 
over het voorstel. De HA meent dan ook dat het goed zou zijn te onderzoeken of een dergelijke pilot niet anderszins 
gefinancierd zou kunnen worden. 

Speeddaten & Voorlichting

Op 9 maart 2016 hebben achttien 5 vwo’ers met 
een niet-westerse achtgrond van verschillende 
Haagse middelbare scholen aan een speeddatesessie 
deelgenomen met Leidse studenten. De Leidse 
studenten, eveneens met een niet-westerse 
achtergrond, kwamen van uiteenlopende 
studierichtingen die bij de keuzeprofielen van de 
leerlingen pasten. Daarnaast gingen Nicole van 
Os, Annebeth Simonsz, Janita Ravesloot en Sangar 
Paykhar van de POPcorner van FSW in gesprek met 
hun ouders om te laten zien welke mogelijkheden er 
voor talentontwikkeling en ondersteuning
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1.4  Beleidsprioriteiten 2017

Naast haar reguliere werkzaamheden heeft de HA voor 2017 een drietal overkoepelende beleidsprioriteiten 
geïdentificeerd, die aansluiten bij het doel van de HA als bovenfacultaire faciliterende onderwijsorganisatie. 
Onderstaande prioriteiten worden in de verschillende honoursprogramma’s nader geconcretiseerd. Voor een 
uitgebreide toelichting verwijst de HA naar paragrafen 2.4, 3.4 en 4.4 van dit jaarverslag. 

Het betreft de volgende beleidsprioriteiten:
1. innovatie in teaching & learning;
2. meer inzet op spin off van best practices naar het reguliere onderwijs of naar andere doelgroepen binnen 

de universiteit;
3. inclusief onderwijs;

Met deze beleidsprioriteiten sluit de HA aan bij de Onderwijsvisie en Vernieuwingsagenda (Learning@Leiden) van 
de universiteit. In het kader van deze prioriteiten zal de HA de samenwerking zoeken met andere partijen binnen 
de universiteit zoals het Iclon, het CFI, Online Learning Lab, de POP-corners en de diversity officer, de Hubspot, 
het Project Arbeidsmarktvoorbereiding etc.
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Pre-University

2.1 Inleiding
 
Onder het Pre-University valt zowel het honoursprogramma ‘Pre-University College’ (hierna: ‘het PRE-College’) 
als de Pre-University Classes (hierna: ‘PRE-Classes’). De PRE-Classes heetten voorheen LAPP-Top programma’s 
(‘Leiden Advanced PRE-University Programme for Topstudents’). De PRE-Classes zijn universitaire keuzemodules 
voor getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. 

Het doel van het PRE-College is om getalenteerde 
scholieren gedurende twee jaar de wetenschappelijke 
uitdaging te bieden om de universiteit in de volle 
breedte te ervaren. Deelnemende vwo-scholieren 
hebben een brede interesse in de wetenschap en 
hebben behoefte aan een extra uitdaging en kunnen 
een intensief programma naast school aan. Het 
eerste jaar bestaat uit hoor- en werkcolleges en een 
onderzoeksstage. In het tweede jaar doen de PRE-
studenten zelf onderzoek. Belangrijk is dat de PRE-
studenten een kritische houding ontwikkelen, dat zij 
leren om wetenschappelijke kennis te interpreteren 
en te analyseren. Ook leren zij onderzoek doen en uitvoeren en tot slot kunnen zij na afloop van het PRE-College 
verschillende perspectieven op wetenschap en samenleving innemen. Voorbeelden van onderzoeken die PRE-
ers afgelopen jaar in duo’s uitvoerden, zijn The relation between psychopathic traits and bullying in India (Sociale 
Wetenschappen), Exoplaneten (Sterrenkunde), Inducing primordial germ cells (Biomedische Wetenschappen) en 
Social Media: Influence of Face-to-face Contact on Cooperation (Sociale Wetenschappen).

De PRE-Classes hebben tot doel om getalenteerde vwo-leerlingen kennis te laten maken met nieuwe 
wetenschappelijke inzichten op een specifiek terrein en daardoor hun bestaande interesses te verdiepen. De 
scholieren zijn gemotiveerd om zich extra te verdiepen in de wetenschap. Aan het eind van een PRE-Class beschikt 
een scholier over wetenschappelijke kennis in één specifiek vakgebied, heeft hij/zij een wetenschappelijke kritische 
houding aangeleerd en beschikt hij/zij over goede presentatie- en schrijfvaardigheden. De PRE-Classes vinden 
altijd plaats in het 2e semester. Gemiddeld 20 opleidingen werken hieraan mee.
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Het doel van het PRE-College is om 
getalenteerde scholieren gedurende 
twee jaar de wetenschappelijke 
uitdaging te bieden om de universiteit in 
de volle breedte te ervaren. 
Deelnemende vwo-scholieren hebben 
een brede interesse in de wetenschap en 
hebben behoefte aan een extra uitdaging 
en kunnen een intensief programma 
naast school aan. Het eerste jaar bestaat 
uit hoor- en werkcolleges en een 
onderzoeksstage. In het tweede jaar 
doen de PRE-studenten zelf onderzoek. 
Belangrijk is dat de PRE-studenten een 
kritische houding ontwikkelen, dat zij 
leren om wetenschappelijke kennis te interpreteren en te analyseren. Ook leren zij onderzoek doen en 
uitvoeren en tot slot kunnen zij na afloop van het PRE-College verschillende perspectieven op wetenschap 
en samenleving innemen. Voorbeelden van onderzoeken die PRE-ers afgelopen jaar in duo’s uitvoerden, 
zijn The relation between psychopathic traits and bullying in India (Sociale Wetenschappen), Exoplaneten 
(Sterrenkunde), Inducing primordial germ cells (Biomedische Wetenschappen) en Social Media: Influence of 
Face-to-face Contact on Cooperation (Sociale Wetenschappen). 
 
De PRE-Classes hebben tot doel om getalenteerde vwo-leerlingen kennis te laten maken met nieuwe 
wetenschappelijke inzichten op een specifiek terrein en daardoor hun bestaande interesses te verdiepen. 
De scholieren zijn gemotiveerd om zich extra te verdiepen in de wetenschap. Aan het eind van een PRE-
Class beschikt een scholier over wetenschappelijke kennis in één specifiek vakgebied, heeft hij/zij een 
wetenschappelijke kritische houding aangeleerd en beschikt hij/zij over goede presentatie- en 

Pre-University

PrePrePrePre----University CollegeUniversity CollegeUniversity CollegeUniversity College

Een tweejarig breed programma (15 EC) voor 
getalenteerde 5- en 6-vwo'ers.

Afronding geeft recht op een diploma dat 
voor verschillende lotingstudies in Leiden 
toegang geeft tot de decentrale selectie.

Kent een eigen examencommissie, 
opleidingscommissie, toelatingscommissie en 

adviesraad.

PrePrePrePre----University ClassesUniversity ClassesUniversity ClassesUniversity Classes

Onderwijsmodules van (maximaal) acht 
bijeenkomsten over één onderwerp, voor 

getalenteerde vwo-leerlingen uit de 
bovenbouw.

Verzorgd door de Leidse opleidingen en op 
maat gemaakt.

Er worden geen studiepunten toegekend, 
maar het onderwijs wordt erkend in 

studielasturen.
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2.2 Het PRE in cijfers

Pre-University College3 Aanmeldingen Toegelaten Diploma

Lichting 2014/2016 181 95 90

Lichting 2015/2017 190 96 in 2017

Lichting 2016/2018 142 95 in 2018

Pre-University Classes4 Aanmeldingen Toegelaten Certificaat

2014/2015 465 374 355

2015/2016 510 405 398

2016/2017 408 297 in 2017

  
De deelnemende scholen verrichten de voorselectie in het Pre-College. De daling in het aantal aanmeldingen in 2016 
is voor een groot deel toe te schrijven aan verbeteringen die scholen in de eigen voorselectie door hebben gevoerd. 

In 2016 is de HA begonnen met het ‘volgen’ van de voormalig PRE (College/Class) studenten die in Leiden 
gaan studeren. Dit vanwege mogelijke interesse en doorstroom van deze getalenteerde studenten in/naar het 
HC (in 2017). Uit deze gegevens blijkt dat 36 voormalig PRE-studenten in september 2016 zijn gestart met een 
bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden. 

Eigen bijdrage PRE

Pre-University College Eigen bijdrage scholier

€225,-/jaar

Bijdrage deelnemende school

€1.000,-/jaar en €150,-/jaar
Pre-University Classes Eigen bijdrage scholier

€75,-

Bijdrage deelnemende school

N.v.t.

2.3 Gerealiseerde beleidsdoelstellingen in 2016

2.3.1  Inclusief onderwijs
Uitgangspunt is het faciliteren van een 
inclusieve instroom. Om deze reden wordt 
ingezet op voorlichting op middelbare scholen 
zodat scholieren met verschillende culturele 
achtergronden al vroeg kennis kunnen maken 
met de universiteit. Zo is op 9 maart 2016 op 
het Christelijk Lyceum Zandvliet (voorheen 
Zandvlietcollege) een voorlichtingsbijeenkomst 
voor alle Haagse scholieren georganiseerd. De 
bijeenkomst vond plaats in samenwerking met 
Janita Ravesloot (FSW) en enkele studenten 
van de FSW POP-corner. Leerlingen met een 
migrantenachtergrond konden speeddaten met 
Leidse rolmodellen (uit het PRE, de bachelor 

3  Samenwerking met 80 gymnasia en lycea in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.
4  Dit aantal bestaat uit studenten die na de oriëntatiefase definitief zijn toegelaten dan wel studenten die als ‘tweede-instromer’ definitief 

zijn toegelaten en de oriëntatiefase dus niet hebben gevolgd.

28 mei 2016: Sirius Summer School

35 kinderen uit de bovenbouw van de basisschool uit de 
Schilderswijk volgden in Leiden een minicollege over 
het verschil in opvoeding tussen jongens en meisjes 
gegeven door prof.dr. Judi Mesman en een persoonlijk 
studieverhaal van een Rechtenstudent Birgül 
Açiksöz, studentassessor van het Faculteitsbestuur 
Rechtsgeleerheid. Andere deelnemende universiteiten 
zijn TUDelft en EUR. Doel van de Summer School 
is jonge talentvolle migranten en hun ouders in een 
zo vroeg mogelijk stadium bewust te maken van de 
mogelijkheden om talent te ontwikkelen.
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en de master). Ook de ouders werden voor deze bijeenkomst uitgenodigd, om hen zo volledig mogelijk bij de 
keuze van hun dochter of zoon te betrekken. Ook heeft het PRE in navolging van 2015 een rol gespeeld in de 
Sirius Summer School (zie kader): dit is een project om leerlingen op de basisschool kennis te laten maken met de 
universiteit c.q. de wetenschap (zie kader).

Verder is ingezet op de ontwikkeling van rolmodellen en op de begeleiding en coaching van deelnemers met een 
‘eerste generatie student’-achtergrond. In het najaar van 2016 is gestart met het concept PRE-coaches (Ba-/Ma-
studenten) die deze groep vanuit hun eigen ervaring binnen het PRE en hun verdere studie-ervaringen binnen de 
Universiteit Leiden kunnen begeleiden. Hierbij zijn de facultaire ervaringen en deskundigheid onmisbaar. Dit is 
een aandachtspunt.

2.3.2 Uitbreiding PRE-Classes
De naam van LAPP-Top is in 2016 gewijzigd in Pre-University Classes. Deze naam sluit beter aan bij de feitelijke 
situatie: het gaat om speciaal ontwikkelde ‘Honours modules’ die openstaan voor getalenteerde scholieren uit de 
bovenbouw van het vwo. 

De PRE-Classes vormen voor getalenteerde scholieren een zeer belangrijke kennismaking met de uitdagende 
studiemogelijkheden van onze universiteit en met de breedte van haar aanbod. De Classes moeten daarom een 
goede afspiegeling vormen van de wetenschappelijke rijkdom van de Leidse academie. De onderwijsdruk bij de 
faculteiten zorgt ervoor dat deze ambitie niet altijd gerealiseerd kan worden. Hierna is een overzicht opgenomen 
van de in 2016 verzorgde en in 2017 nog te verzorgen PRE-Classes. 

Overzicht PRE-Classes 2016 en 2017
Pre-Class Faculteit 2016 2017

Archeologie FdA X X

Bio-Farmaceutische Wetenschappen W&N X X

Duits FGW X X

Informatica W&N X X

De Islam (Interdisciplinair) HA: ism FGW X X

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FGW nieuw

Italiaans FGW X -

Japans FGW X -

Life Science & Technology W&N X X

Molecular Science & Technology W&N X X

Natuurkunde W&N X X

Psychologie FSW X X

Recht, retorica & democratie HA: ism FdR & externe 
partij

X X

Rechtsgeleerdheid FdR X X

Religiewetenschappen FGW X X

Russisch FGW X X

Sterrenkunde W&N X X

Taalwetenschap FGW X X

Wijsbegeerte FGW X X

Wiskunde W&N X X
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Uit dit overzicht blijkt niet elke faculteit in gelijke mate bijdraagt aan 
de Pre Classes. In de praktijk blijkt voorts dat de totstandkoming van 
interdisciplinaire modules lastig is vanwege werkdruk bij docenten 
en de extra inspanning die het opzetten van een dergelijke Class 
kost. Samenwerking met externe partners uit het onderwijsveld die 
een gedeelte van een PRE-Class verzorgen, kan uitkomst bieden 
(zo is de Class ‘Recht, Retorica en Democratie’ i.s.m. het Landmerk 
Retorica College opgezet en is een Class over Islam ontwikkeld 
samen met de Leiden Islam Academie). 

Teneinde deze vorm van honoursonderwijs te waarborgen, 
heeft de HA in 2016 ingezet op betere (in de zin van ‘meer’) en 
transparante financiering van dit onderwijs. In 2017 zal dit 
worden gecontinueerd. Dit blijft een aandachtspunt voor de PRE-
organisatie en het HA-bestuur.

Ook is in 2016 gewerkt aan duidelijker output 
van de PRE-Classes. Als afsluiting van iedere 
Class wordt de studenten gevraagd om een 
populairwetenschappelijk artikel te schrijven; 
de coördinator kiest per Class het beste 
stuk, en deze worden gebundeld en gedrukt 
door de HA. Scholieren kunnen deelnemen 
aan een workshop over het schrijven van 
populairwetenschappelijke artikelen die in 
samenwerking met Kennislink is georganiseerd. 

Teneinde de zichtbaarheid van de PRE-Classes 
en het honoursonderwijs van de Universiteit 
Leiden te vergroten, zijn zowel binnen de stad 
als op de middelbare scholen waarmee het 
PRE verbonden is posters opgehangen met de 
genomineerde artikelen. 

2.3.3  Samenwerking met andere universiteiten 
en externe partijen
In 2016 werd in blok IV een duo PRE-
studenten begeleid door een docent van de 
Delftse wetenschappelijke staf en daarnaast 
verzorgden gastdocenten van de Universiteit 
Wageningen en de TU Delft colleges in het 
onderwijsprogramma.

Genomineerde PRE-Class titels in 2016

-  Is archeologie eigenlijk een soort crime scene 
investigation?

-  Waarom is er nog steeds geen effectief medicijn 
tegen dementie?

-  Hadden hermafrodieten het makkelijker in de 
middeleeuwen?

-  Helpt het algoritme van Pareto je bij het maken 
van een keuze in de supermarkt?

-  Homoseksualiteit in islam
-  Wat leert Macchiavelli ons over het gedrag van 

president Poetin?
-  Hoe horen Chinezen het verschil tussen ‘ma’ 

(moeder) en ‘ma’ (paard)?
-  Waarom heeft elke lichaamscel een self destruct 

button?
-  Redt een waterstofeconomie ons van de fossiele 

brandstoffen?
-  Is de wet van Moore aan het eind van zijn latijn?
-  Zijn emoji’s duidelijker dan echte emoties?
-  Is het referendum een strop voor onze democratie?
-  Is de persvrijheid in Nederland in gevaar?
-  Zijn het nu de terroristen of de media die alles 

opblazen?
-  Is Rusland een functionerende democratie?
-  Bestaat iets dat je niet kunt zien, meten of 

waarnemen?
-  Hoe heeft onze oertaal eruitgezien?
-  Wat is de oorsprong van het kwaad?
-  Hoe kan je een bericht perfect versleutelen?
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De Universiteit Leiden heeft in januari 2016 
een convenant getekend met de Leidse 
Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO), 
een Leids samenwerkings-verband van 
onderwijsinstellingen, dat zich richt op het 
stimuleren van talent van kinderen van 2-24 jaar. 
De LATO doet dit via het signaleren van talent 
en de risico’s van onderprestatie, uitdagende 
onderwijsmethoden in diverse leerlagen, een 
betere overdracht van informatie, en vooral ook 
op kennisdeling (Academie). Zij sluiten hiermee 
uitstekend aan bij de doelen van de HA.

In het najaar heeft het PRE samengewerkt met 
onderwijskundigen, docenten en leerlingen 
in drie Centraal-Europese steden (Ljubljana, 
Plzen en Brno) in het Erasmus+ Project ‘Design 
Thinking’. Binnen dat project wordt gewerkt aan een aantal lijnen die de Leidse Aanpak (en die van de andere 
steden) moeten ondersteunen; de Universiteit Leiden richt zich hierbinnen op een nieuwe aanpak om in het 
vo te differentiëren en op een aanpak voor diverse groepen leerlingen voor onderzoekend en ontwerpend leren 
gebaseerd op Design Thinking (methodologie van Stanford University).

2.4 Beleidsinitiatieven in 2017

2.4.1 Inclusief onderwijs
Ook in 2017 zet het PRE in op een inclusieve groep scholieren 
en studenten. Uitgangspunt is het faciliteren van diversiteit in de 
instroom: partnerscholen moeten voortdurend worden gewezen 
op hun verantwoordelijkheid om juist ook binnen deze groepen 
de juiste scholieren te scouten. Hiernaast wordt ingezet op de 
ontwikkeling van rolmodellen binnen het PRE en gewerkt aan 
de begeleiding en coaching van deze groep deelnemers binnen 

het PRE-College en de PRE-Classes. Het eind 2016 gestarte coach-systeem zal verder worden ontwikkeld. De HA 
hoopt dat andere faculteiten initiatief nemen op dit vlak zodat kennis kan worden gedeeld op dit vlak.

2. 4.2 Optimaliseren aanbod PRE-Classes en nieuwe opzet slotbijeenkomst PRE-Classes
Zoals onder paragraaf 2.3.2 aangegeven vormen 
de PRE-Classes voor veel getalenteerde scholieren 
de kennismaking met de mogelijkheden die onze 
universiteit biedt. Er is nu op sommige vlakken te 
weinig aanbod, terwijl juist met dit soort Classes 
bewezen talent naar Leiden kan worden getrokken. 
De HA wil niet alleen differentiëren naar inhoud 
(opleidingen die bijv. nog geen Class aanbieden of 
interdisciplinaire modules) maar ook naar vorm 
(bijv. blended modules) teneinde op deze manier 
opleidingen wellicht tegemoet te komen in de 
ervaren werkdruk. Dit aanbod zal samen met de 

Project ‘Design Thinking’

Met drie Centraal-Europese steden is een 
uitwisseling van leraren en leerlingen opgezet, die 
rond uitdagende wetenschappelijke thema’s ‘Design 
Thinking’ toepassen. Leerlingen van 16/17 jaar 
werken, begeleid door hun leraren, in hun eigen 
school (gymnasia in Ljubljana, Brno en Plzen) en het 
Stedelijk Gymnasium en het Bonaventuracollege in 
Leiden aan een thesis. De onderwerpen die aan bod 
komen zijn quantummechanica/relativiteitstheorie, 
nanotechnologie/supergeleiders, biodiversiteit, 
stamcelonderzoek, waarschijnlijkheidstheorie, 
volkenkunde, en astronomie.

Rolmodellen

Coaches voor PRE-studenten voor 
wie het volgen van universitair 
onderwijs niet vanzelfsprekend is.
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faculteiten tot stand moeten worden gebracht. Het verhogen van de zichtbaarheid van de Classes zal ook in 2017 
worden voorgezet.

Door de groei van het aantal deelnemers aan de PRE-Classes is besloten om het slotevenement van de PRE-Classes 
te veranderen in 2017 met dien verstande dat meer ruimte bestaat voor inspiratie, kennisdeling en community. De 
bijeenkomst zal beginnen met een college voor de PRE-Classesdeelnemers en open worden gesteld voor ouders, 
docenten en overige geïnteresseerden, die kunnen luisteren naar en deelnemen aan (interactieve) presentaties van 
de PRE-Classesstudenten.

2.4.3 Vernieuwing didactiek
In 2016 zijn in het PRE verschillende nieuwe onderwijsvormen 
uitgeprobeerd, die in 2017 zullen worden doorontwikkeld.
Als eerste werd in blok II met het REAL research model 
gewerkt, dat binnen onze universiteit is gecreëerd om 
studenten actief mee te laten werken als junior onderzoekers. 
De rollen die de student in het REAL-model als onderzoeker 
speelt, bieden de student helderheid bij het ontwerpen, 
uitvoeren en interpreteren van onderzoek en geven houvast 
bij het nemen van beslissingen. De heldere weergave van 
deze, door elke wetenschapper ervaren, verstrengeling van 
onderzoeksactiviteiten, maakt het voor een student mogelijk 
om de realiteit van het onderzoeksproces te begrijpen 
en in kaart te brengen. Het PRE werkt via dit model aan 
empowerment van haar getalenteerde studenten. Dit model 
zal in 2017 wederom worden ingezet.
In blok V en I werd gewerkt met Pitch2Peer (onderdeel 
Blackboard). Hier kunnen studenten een idee, zoals een 
voorstel of standpunt, presenteren. Hun medestudenten 
worden dan gevraagd om deze pitches te evalueren op basis 
van bijvoorbeeld originaliteit of argumentatie. Hiermee leren 
de studenten de waarde van een kritische peer review. In 
2016 zijn de ervaringen met Pitch2Peer geëvalueerd en deze 
evaluatie gaf reden om door te gaan met deze onderwijsvorm.

Tot slot zal, zoals in paragraaf 2.3.3. genoemd, het ‘Design Thinking’ project in het kader van het Erasmus Project 
van de Leidse Aanpak worden voortgezet.

De HA onderzoekt de mogelijkheden om de aldus opgedane ervaringen en kennis niet alleen met de betrokken 
docenten maar ook breder binnen de universiteit te verspreiden (bijv. via nieuwsbrief en/of ICTO-coördinatoren 
of de studentAYD’s). 
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3. Honours College en Honours Classes

3.1 Inleiding
 
Het HC bestaat sinds september 2009 en is een driejarig extracurriculair bachelorprogramma van minimaal 
30 EC. Elke faculteit biedt binnen het HC een eigen traject aan. Daarnaast kunnen studenten opteren voor een 
zogenaamd individueel traject (student stelt eigen traject samen) of voor het volgen van het Dubbele Bachelor-plus 
programma (student volgt een Dubbele BA met extra eisen). 

Ongeacht de keuze voor een van deze drie HC-modaliteiten, moeten HC-studenten een Honours Class volgen. 
Een Honours Class is een bovenfacultaire onderwijsmodule van 5 EC. Deze Classes worden deels door de 
faculteiten en deels door de HA gecoördineerd (bijv. i.g.v. interfacultaire of interuniversitaire modules zoals LDE 
en skillsaanbod). Jaarlijks worden 40 verschillende Classes aangeboden. Het aanbod bestaat uit vakken gericht 
op interdisciplinaire thema’s (ook in Leiden-Delft-Erasmus-verband), alsmede uit Classes met de nadruk op 
skills. Een aantal Classes staat in het teken van (onderwijs)projecten waarin studenten hun maatschappelijke 
betrokkenheid kunnen tonen en samenwerkingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. Honours Classes lenen zich 
goed voor onderwijsvernieuwing en docentprofessionalisering. Binnen de Honours Classes is namelijk veel ruimte 
om te experimenteren met innovatieve onderwijsvormen, zoals pressure cookers, online global classrooms en het 
gebruik van multimedia. Honours Classes fungeren op deze manier als een proeftuin voor het reguliere onderwijs. 
Studenten in het Honours College zijn de primaire doelgroep voor de Honours Classes. Daarnaast staan de 
Honours Classes open voor deelname door studenten van het Leiden University College (LUC). In elke Honours 
Class zijn enkele plaatsen (rond de 15%) beschikbaar voor reguliere bachelorstudenten die gemotiveerd zijn om 
een (extracurriculaire) Honours Class van 5 EC te volgen. 

Het Honours College is dus een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de zeven faculteiten en de HA 
waarbij de faculteiten zelf verantwoordelijk zijn voor (het grootste deel van) de inhoud van hun programma’s/ 
HC-trajecten en de facultaire Honours Classes. De rol van de HA in deze is (1) het faciliteren van kennisdeling 
en afstemming op bovenfacultair niveau en (2) het coördineren c.q. i.s.m. de faculteiten verzorgen van Honours 
Classes (zie hierna) en (3) het zorgdragen voor community-activiteiten op bovenfacultair niveau. Zo organiseerde 
de HA in 2016 – naast de HC-certificaatuitreiking op 15 november 2016 – een aantal wervingsactiviteiten (HC Fair 
dd 18 januari 2016, Mini Fair dd 10 juni 2016 en HC Fair 2016/2017 op 6 december 2016), tweetal inhoudelijke 
community-activiteiten over Online Identiteit (op 10 mei 2016 over Privacy en op 23 mei 2016 over Profiling) en 
de zomerborrel als afsluitende bovenfacultaire community-activiteit (op 10 juni 2016). Ook de Stichting Leiden 
Honours Community (SLHC) die hiervoor ook budget van de HA ontvangt, organiseerde in 2016 een aantal 
bovenfacultaire community-activiteiten over met name arbeidsmarktgerelateerde kwesties. 

Sinds 2015 wordt het HC geheel gefinancierd uit de 
universitaire middelen; vanaf 2017 is de financiering 
structureel ingebed in het universitaire systeem 
(een resultaat van de eerdergenoemde Taskforce). 
Voor 2016 gold nog een ‘tussenjaar’. Vanaf 
2017 zullen de faculteiten een ‘honoursopslag’ 
ontvangen op de AEG-middelen, naast het vaste 
coördinatiebudget dat al langer bestaat. De HC-
studenten betalen geen eigen bijdrage.
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3.2 Het HC in cijfers

Instroom
Na de forse groei van voorgaande jaren (322 in 2014, 503 in 2015) is de instroom in 2016 gestabiliseerd (473 
studenten). Hoewel dus sprake is van een daling in absolute aantallen (Archeologie, W&N, FdR, FSW en FGW) 
komt de instroom relatief gezien uit op 12,5% van de herinschrijvers (en zonder LUC) hetgeen een mooi resultaat 
is. In een enkel geval (HC Geneeskunde en HC FGGA) is de HC-instroom in absolute aantallen gestegen (82 
i.p.v. 60 (LUMC) en 42 i.p.v. 33 (FGGA)). Beide faculteiten hebben in 2016 ook ingezet op groei. Hoewel werving 
een blijvend aandachtspunt is (ook in 2017) lijken de faculteiten de goede manier te hebben gevonden om de 
doelgroep aan te spreken. 

Faculteit Instroom februari 2016  
(voorlopige toelating)

Instroom oktober 2016  
(definitieve toelating)5

Archeologie 4 (in 2015: 15) 4 (in 2015: 9)

Wiskunde en Natuurwetenschappen 67 (in 2015: 79) 61 (in 2015: 64)

Geneeskunde/LUMC 656 (in 2015: 80) 82 (in 2015: 60)

Governance and Global Affairs 27 (in 2015: 34) 42 (in 2015: 33)

Rechtsgeleerdheid 73 (in 2015: 98) 86 (in 2015: 93)

Sociale Wetenschappen 60 (in 2015: 89) 71 (in 2015: 99)

Geesteswetenschappen 89 (in 2015: 92) 127 (in 2015: 145)

Totaal 385 (in 2015: 487) 473 (in 2015: 503)

Certificaten
In november 2016 ontvingen ruim 200 studenten hun HC-certificaat. Dit aantal is flink toegenomen ten opzichte 
van 2015 (ruim 150) en zal naar verwachting nog toenemen de komende jaren, gezien de groei in het HC in de 
afgelopen twee jaar.

Tevredenheid HC-trajecten
Jaarlijks evalueert elke faculteit via de HA de tevredenheid van de HC-studenten over het HC-onderwijs. Dit geeft 
het volgende beeld (op een schaal van 5):

Totaaloordeel per facultair traject over oriëntatiefase7 BA1

W&N 3,8 (20 respondenten)

FGGA 3,7 (6 respondenten)

FdR 4 (21 respondenten)

FSW 4,1 (15 respondenten)

FGW Humanities Lab 3,8 (18 respondenten)

5 HC-Geneeskunde kent geen echte oriëntatiefase.
6 LUMC heeft geen officiële oriëntatiefase en wordt om die reden niet meegenomen in de evaluaties. Bij FdA was het aantal deelnemers zo 

gering dat er geen resultaten bekend zijn.
7 Niet elke faculteit heeft een Engelstalig traject.
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Totaaloordeel per facultair traject over Engelstalige8 
oriëntatiefase

BA1 

FdA 2,0 (1 respondent)

FGGA 4,4 (7 respondenten)

FGW Humanities Lab 4 (10 respondenten)

FSW 4 (4 respondenten)

Oordeel over het afgelopen jaar van het honourstraject 
op een schaal van 1 tot 5 (1 = zeer ontevreden, 5 = zeer 
tevreden)

BA2/BA3

FdA 2,8 (4 respondenten)

W&N 3,9 (27 respondenten)

Geneeskunde 4,3 (11 respondenten)

FGGA 3,2 (12 respondenten)

FdR 3,7 (31 respondenten)

FSW 3,9 (43 respondenten)

FGW Humanities Lab 3,8 (26 respondenten)

Respondenten raden vrienden en/of medestudenten een 
honourstraject aan (1 = geheel oneens, 5 = geheel eens)

BA2/BA3

FdA 3,5 (4 respondenten)

W&N 3,8 (27 respondenten)

Geneeskunde 4,5 (11 respondenten)

FGGA 3,7 (12 respondenten)

FdR 4,0 (31 respondenten)

FSW 4,1 (43 respondenten)

FGW Humanities Lab 3,8 (25 respondenten)

Totaaloordeel Honours traject (tot nu toe) BA2/BA3

FdA 3,0 (4 respondenten)

W&N 3,8 (27 respondenten)

Geneeskunde 4,1 (11 respondenten)

FGGA 2,8 (12 respondenten)

FdR 3,8 (31 respondenten)

FSW 3,9 (42 respondenten)

FGW Humanities Lab 3,8 (26 respondenten)

8  Antwoord op de vraag ‘Mijn totaaloordeel over deze Class luidt … / My general opinion about this Class is:‘
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Totaaloordeel Honours traject (tot nu toe) BA2/BA3 (internationaal)

FGGA 2,5 (2 respondenten)

FSW 3,7 (9 respondenten)

FGW Humanities Lab 4,2 (12 respondenten)

 
Deze resultaten zijn besproken met de facultaire HC-coördinatoren en zijn onderwerp – indien nodig – van 
verbetermaatregelen. Zo is bijvoorbeeld het traject van FGGA in overleg met studenten enorm verbeterd. Bij FdA 
zal in 2017 een verbeterslag moeten plaatsvinden.

De uitkomst van enkele andere vragen geven cijfermatig het volgende beeld:

• Het totaaloordeel voor de diverse trajecten is gemiddeld een 3,8 uit 5 (153 respondenten).
• Het programma stimuleert tot inhoudelijke verdieping is gemiddeld een 3,7 uit 5 (153 respondenten) 
• Het programma stimuleert tot inhoudelijke verbreding is gemiddeld een 4,0 uit 5 (154 respondenten).
• Het programma draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling is gemiddeld een 4,1 uit 5 (154 respondenten).

Honours Classes
De Honours Classes zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van de faculteiten en de Honours Academy. De 
helft van de Classes wordt geworven en gecoördineerd door de faculteiten, de andere helft door de Honours 
Academy. De aanmeldprocedure en administratie verloopt volledig via de Honours Academy. Vanwege de groei 
in studentenaantallen sinds 2009 is ook het aanbod Honours Classes sterk uitgebreid: van 28 Classes in 2014, 
naar 38 Honours Classes in 2015 (waarvan er 35 doorgingen) en 43 in 2016. In Bijlage 1 bij dit jaarverslag treft 
u een overzicht aan van de Honours Classes in 2015/2016 en 2016/2017 (gerangschikt per collegejaar i.p.v. per 
kalenderjaar). Het eindoordeel van de betreffende class is daar eveneens opgenomen.

3.3 Gerealiseerde beleidsdoelstellingen in 2016

3.3.1 Implementatie advies Taskforce: HC-trajecten
In paragraaf 1.3.1 van dit jaarverslag is de uitvoering van het advies van de Taskforce met betrekking tot de HA 
beschreven. Dit maakte slechts een onderdeel uit van het advies. De grote meerwaarde van het advies betreft 
echter de financiering van het HC. Het HC is ondergebracht in de vaste universitaire financiële structuren (AEG-
financiering). Dit betekent dat de faculteiten structurele middelen voor de eigen HC-trajecten ontvangen met 
ingang van 2016. Het HC-onderwijs wordt gefinancierd op basis van AEG waarvoor een opslag van EUR 48,- 
(per punt) geldt. Eveneens is er per faculteit een geoormerkt budget beschikbaar voor HC-coördinatie. Met 
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bestuurders, profileringshoogleraren en facultaire coördinatoren en FEZ is in 2016 op prettige wijze samengewerkt 
aan goede informatievoorziening en heldere werkprocessen. Daartoe heeft de HA in 2016 ook ingezet op correcte 
uSis-registratie van honoursstudiepunten. Deze registratie is bij alle faculteiten inmiddels op orde. Vanwege de 
afwijkende bekostigingssystematiek is het LUMC in het advies van de Taskforce niet meegenomen. Om die reden 
is in 2016 apart met het LUMC besproken welke middelen voor het HC GNK structureel beschikbaar zijn en hoe 
deze voor betrokkenen zichtbaar kunnen worden gemaakt. In het algemeen geldt dat het transparant maken van 
de voor het HC beschikbare middelen en die informatie beschikbaar stellen aan alle betrokkenen een belangrijk 
aandachtspunt blijft voor het goed kunnen functioneren van het HC.

3.3.2 Onderwijsinnovatie
In 2016 zette de HA in op onderwijsinnovatie. Belangrijk 
uitgangspunt voor de HA bij al deze projecten is de 
samenwerking met andere deskundigen binnen de 
universiteit (ICTO, CFI en Iclon) en het verspreiden van best 
practices op dit punt. Enkele concrete voorbeelden geven 
een beeld van hetgeen de HA in 2016 in samenwerking 
met docenten op dit vlak heeft gepresteerd. Ten eerste 
kan worden gewezen op het StudentAYD-project (zie 
uitgebreider: paragraaf 1.3.2). Voorts is in 2016 een MOOC 
ontwikkeld over mindfulness, gebaseerd op onderzoek en 
ervaringen in een Honours Class uit 2015 en 2016 over dit 
thema. In de volgende Honours Class over dit thema zal 
gebruik worden gemaakt van de MOOC. De HA heeft voor 
de ontwikkeling van deze MOOC ook een financiële impuls 
geboden. Ten derde kan worden gewezen op de Honours 
Class Virtual Reality. Tijdens deze class exploreren HC-
studenten de mogelijkheden van dit medium voor onderwijsdoeleinden. Zo wordt gewerkt aan het visualiseren 
van gevouwen eiwitstructuren en studenten taalkunde hebben een virtuele wereld ontwikkeld aan de hand waarvan 
studenten kunnen experimenteren met het ontstaan en de ontwikkeling van taal. Een laatste voorbeeld van een 
onderwijsinnovatieproject is de voorbereidingen die zijn getroffen in het kader van de Honours Class Law, Power 
& Inequality: Global Perspectives. In deze class zal gewerkt worden met een global classroom. Dit vindt plaats in 
2017 dus de resultaten daarvan moeten nog worden afgewacht. 
 
Hiernaast heeft de HA gewerkt aan digitalisering en professionalisering van het aanmeldingssysteem van de 
Honours Classes. Het nieuwe systeem is in november 2016 in gebruik genomen. De eerste ervaringen zijn positief. 
In 2017 zal dit systeem worden verfijnd. Ook wordt onderzocht of het ingezet kan worden ten behoeve van de 
aanmelding en selectie van de PRE-Classes. 

3.3.3 Talentcoaches en docentprofessionalisering
De voortgang op dit beleidspunt is afgelopen jaar achter gebleven op onze ambities. Zoals beschreven in het Jaarverslag 
van 2015 is een Handboek Talentcoaches opgesteld, met daarin handreikingen voor o.m. begeleidingsmomenten 
en -activiteiten. In 2016 zou dit Handboek worden voorzien van wetenschappelijke inzichten over talentcoaching 
zodat evidence-based begeleiding het uitgangspunt kan zijn. Dit zal in 2017 worden opgepakt. Wel werkte de 
HA in 2016 mee aan een proef met ‘buddies’ (ouderejaarsstudenten) binnen het HC Wetenschap & Samenleving 
zodat de daaruit voortvloeiende best practices kunnen worden gedeeld. Dit project loopt nog door in 2017 dus de 
resultaten hiervan moeten nog worden afgewacht. Wel gelukt, is het opzetten van het StudentAYD-project dat in 
het kader van docentprofessionalisering de uitwisseling beoogt te bevorderen van best practices met betrekking 
tot innovaties in het onderwijs. Ook zijn docenten meer betrokken bij landelijke onderwijsconferenties (bijv. 
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Internationale Honoursconferentie op 30 mei 2016 
in Groningen). In het jaarverslag van 2015 heeft 
de HA het plan gepresenteerd om een aanbod van 
lunchbijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten 
te organiseren om hen te inspireren en hen in 
aanraking te brengen met initiatieven op het gebied 
van onderwijsvernieuwing, internationalisering, 
interdisciplinariteit en diversiteit, etc. Vanwege 
reeds bestaande zeer goede initiatieven (bijv. de 
Lunchbytes van FGW) heeft de HA besloten e.e.a. 
iets anders vorm te geven. Afhankelijk van de inzet 
kiest de HA ervoor om soms bestaande initiatieven 

(zoals bijv. de Lunchbytes) onder de aandacht van docenten te brengen en soms zelf bijeenkomsten te initiëren 
voor een specifieke groep docenten (bijvoorbeeld over Interdisciplinariteit (31/8/2016) of i.s.m het ICLON over 
active learning spaces (13/6/2016)).

3.4 Beleidsinitiatieven in 2017

3.4.1  Continuïteit HC
Dat het HC onderdeel uitmaakt van de structurele financiering van de onderwijstaken is een kernvoorwaarde 
voor de continuïteit van het HC. In de praktijk echter blijft die continuïteit een aandachtspunt. In de eerste plaats 
hebben personele wisselingen een grote impact. HC-coördinatoren zijn gedreven en enthousiaste docenten die 
dicht bij de studenten staan en vanwege hun brede netwerk een spinfunctie kunnen vervullen in hun faculteit. 
De werkdruk is in de regel zeer hoog. Het vinden van nieuwe geschikte coördinatoren is geen eenvoudige zaak, 
zo bleek ook dit jaar weer (FGW, FdA en FdR). In de loop van 2017 zullen de twee coördinatoren van FSW en 
LUMC de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In beide gevallen is nog geen opvolg(st)er gevonden. Dat in de 
nieuwe bekostigingssystematiek gelabeld geld beschikbaar is voor coördinatoren, blijkt cruciaal te zijn. Maar – 
en dat is een tweede reden waarom het HC toch ook kwetsbaar is – de hoogte van de beschikbare financiële 
middelen is lang niet altijd helder voor de HC-betrokkenen en andere facultaire spelers. Faculteiten hebben intern 
(bijv. t.a.v. coördinatoren of profileringshoogleraren) nog niet altijd transparant gemaakt welke middelen voor 
het HC beschikbaar zijn. De relatieve nieuwheid van de bekostigingssystematiek maakt dat niet alle betrokkenen 
voldoende zijn ingelicht. Interfacultaire kennisdeling op dit vlak en het inzichtelijk maken van de beschikbare 
gelden blijft een prioriteit voor de HA. 

In dit kader speelt het trajectjaarverslag dat elke faculteit in het najaar opstelt een belangrijke rol. Vanwege werkdruk 
/ verminderde personele inzet hebben in 2016 vijf van de zeven facultaire trajecten een jaarverslag opgesteld. De 
jaarverslagen zijn aan dit HA-jaarverslag toegevoegd als Bijlage 4. Deze jaarverslagen vormen een aanknopingspunt 
voor de beleidsprioriteiten van de HA in het HC. De meest opvallende punten uit de Trajectjaarverslagen van 2016 
zijn:
- De personele bezetting (m.n. de HC-coördinatie) blijkt kwetsbaar, zeker bij groeiende studentenaantallen, 

omdat deze taak in de meeste faculteiten bij één persoon is belegd;
- De begeleiding van de studenten door talentcoaches is nog niet overal goed belegd en uitgewerkt; Ook hier 

geldt dat de situatie soms kwetsbaar is, wanneer de HC-coördinator ook als talentcoach functioneert;
- Richting de studenten in het HC blijkt ‘verwachtingsmanagement’ erg belangrijk: welke inzet verwachten we en 

is ook nodig om het programma naast de reguliere Ba-opleiding te kunnen voltooien?
- Ook nu de bekostiging van het honoursonderwijs voor de faculteiten goed is geregeld (nl. binnen de AEG-

systematiek), blijkt het belangrijk om de geldstromen transparant te maken, zodat het budget feitelijk besteed 
kan worden aan het HC.
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Wat betreft de kwaliteitszorg is in 2016 een belangrijke stap gezet met de bespreking van de Trajectjaarverslagen 
in de HC-Adviesraad waarin alle faculteiten vertegenwoordigd zijn. In 2017 zal verder gekeken worden naar het 
afnemen van vakevaluaties in het Honours College (Honours Classes worden reeds op vakniveau geëvalueerd, zie 
kaders hiervoor). Tot slot zullen de eindtermen voor het HC en m.n. de gemeenschappelijkheid daarvan, in de 
HC-Adviesraad worden besproken.

Tot slot blijft het stimuleren van de 
bovenfacultaire honourscommunity ook 
in 2017 belangrijk. HC-studenten worden 
aangezet om een multidisciplinair netwerk 
te ontwikkelen. Dit blijkt in de praktijk een 
lastige kwestie waarvoor in 2016 een goede 
oplossing lijkt te zijn gevonden. Door de 
groei in 2015/2016 van de HC-instroom 
zijn in de faculteiten namelijk student 
communities ontstaan. In het verleden 
bestond eigenlijk alleen bij FSW een hechte 
student community. Uit de ervaring met 
de FSW-community is gebleken dat een 

hechte facultaire community een goede brugfunctie vervult voor de aansluiting (later in het HC-traject) bij 
de bovenfacultaire community (SLHC). Onder leiding van de assessor van de HA is in 2016 daarom met de 
facultaire communities en de SLHC een gezamenlijk plan ontwikkeld om deze aansluiting beter te faciliteren en 
om de bovenfacultaire communityvorming vanuit de facultaire communities te stimuleren. In 2017 zullen deze 
inspanningen worden geëvalueerd en verbeterd. 

3.4.2  Inclusief onderwijs & gemeenschappelijk karakter HC-trajecten
Zoals hiervoor opgemerkt, vond op 9 september 2016 de HC-Strategiedag plaats. Alle facultaire HC-betrokkenen, 
inclusief een groep actieve HC-studenten, hebben hieraan deelgenomen. Vanuit de faculteiten zijn daar twee 
thema’s ingebracht die in 2017 verder uitgewerkt zullen worden: 
- hoe kunnen we komen tot een meer inclusieve instroom in het HC? Wat is daarvoor nodig? 
- afstemming in het HC: in hoeverre is het HC één (immers universitair) programma en wat zijn het doel en de 

functie van het HC? (ook t.o.v. het reguliere onderwijs)?
Voor het thema ‘Nieuwe doelgroepen’ is een werkgroep ingesteld die binnen FSW, i.s.m. de POP-corner, zal kijken 
naar mogelijkheden om nieuwe doelgroepen – zoals ‘eerste generatie studenten’ – te laten deelnemen aan het HC. 
Voor het thema ‘Doel en functie’ van het HC in relatie tot het HC-programma wordt begin 2017 een werkgroep 
ingesteld. De profileringshoogleraren van de faculteiten spelen een belangrijk rol bij de uitwerking van deze thema’s. 

3.4.3 Door- en uitstroom HC & begeleiding in het HC
Na veel aandacht in 2015 en 2016 voor de instroom in het HC zal 2017 aandacht worden besteed aan de door- en 
nominale uitstroom en de uitval in het HC. Nu de tijdens Sirius ontstane HC-trajecten een stabiele vorm hebben 
gekregen en aangezien we inmiddels beschikken over meerjarige gegevens, is het moment daar om de aandacht te 
verleggen naar de door- en uitstroom in het HC. Onderstaande cijfers tonen aan dat een aanzienlijk deel van de 
studenten niet (of niet nominaal) zijn/haar certificaat behaalt: een deel van hen krijgt uitstel van afstuderen, een 
ander deel bereikt de eindstreep niet.
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2013-2014 2012-2013

  Toegelaten okt. ‘14 Certificaat nov. ‘16 Toegelaten okt. ‘13 Certificaat nov. ‘15

ARCH 12 6 12 4 + 1 uitstel

FGGA 34  9 + 6 uitstel -- --

FGW 61 24 + 4 uitstel 36 oude trajecten 14 oude trajecten

FSW 77 62 + 4 uitstel 54 41 + 7 uitstel

GNK 64 36 + 2 uitstel 55 40 + 3 uitstel

LAW 47 40 37 6 + 25 uitstel

W&N   28 + 2 uitstel 35 21 + 2 uitstel

TOT. 295 205 (+/- 71%)  236 112 (+/- 48%)

De HA-examencommissie voor het HC behandelt de 
verzoeken tot uitstel. Uit de bevindingen van de HA-
examencommissie blijkt dat HC-ers niet zozeer vanwege 
ziekte of persoonlijke omstandigheden uitstel aanvragen, 
maar eerder vanwege hun drang om meer uit hun studie 
te halen dan de reguliere en HC-activiteiten. Dit lijkt de 
conclusie te rechtvaardigen dat de juiste doelgroep in het 
HC zit. Ook het beter monitoren van de uitval en de redenen 
hiervoor zal prioriteit krijgen in 2017.

Een aandachtspunt dat in het verlengde hiervan ligt, is de 
begeleiding van HC-studenten door talentcoaches. 

3.4.4 Honours Classes: heroriëntatie aanbod en meer 
aandacht voor spin off vanuit proeftuin-idee
Sinds enkele jaren groeit het aantal Honours Classes dat de 
HA aanbiedt. De HA richt zich in haar aanbod van Honours Classes op de bovenfacultaire (interdisciplinaire) 
thema’s (bijvoorbeeld ook in LDE-verband), alsmede op Classes die skills aanleren aan studenten. Uit individuele 
initiatieven van studenten (bijvoorbeeld bij LUMC en FGGA) blijkt dat een deel van de studenten juist geïnteresseerd 
is in (onderwijs)projecten waarbij zij hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen tonen, hun life skills en 
interdisciplinair samenwerken verder kunnen ontwikkelen. Momenteel zijn er vier classes in het totale aanbod 

van 40 classes die een dergelijke aanpak hebben 
(Leren door Doen, Innovation Lab ‘De Gelukkige 
Stad’ (LDE), Teaching 21st century classrooms en 
Denktank Islam in Nederland). Hoewel ze blijkbaar 
wel voorzien in een behoefte zijn niet al deze Classes 
even succesvol (wat inschrijving betreft). Om het 
aanbod op dit vlak beter te laten aansluiten op de 
(onderwijs)wensen van studenten zal de HA in 
2017 hierover in gesprek gaan met HC-studenten 
(o.m. d.m.v. enquête over meer vraaggestuurd 
onderwijs). Uitbreiding / differentiatie van het 
aanbod met dergelijke classes past overigens ook 
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goed in de plannen van OCW en de nieuwe Onderwijsvisie van de universiteit. Uit door studenten gemaakte 
keuzes in het kader van hun individuele trajecten (HC) blijkt overigens ook dat maatschappelijke betrokkenheid / 
ontwikkeling life skills belangrijk is. Zo hebben twee studenten van FGGA in het kader van hun individuele traject 
een documentaire gemaakt over de vluchtelingencrisis. In dat verband hebben zij per fiets de route afgelegd die 
veel vluchtelingen moesten afleggen om Europa te bereiken. Naast het vastleggen van hun eigen reis zijn ze tijdens 
deze reis in gesprek gegaan met vluchtelingen over dit beladen maatschappelijke thema. Het doel van deze reis was 
om echt te ervaren hoe het is voor de vluchtelingen in deze situatie. Deze ervaringen willen de studenten gebruiken 
om dit thema onder de aandacht te brengen bij de rest van de wereld. Hiertoe hebben zij educatieve avonden voor 
medestudenten georganiseerd en hun ervaringen via (sociale) media verspreid.

In de tweede plaats lenen de Honours Classes 
zich bij uitstek voor onderwijsvernieuwing 
en docentprofessionalisering (op verzoek) 
en voor het – indien succesvol – verspreiden 
van best practices op dat vlak breder binnen 
de universiteit. Niet alleen de resultaten 
van de workshop Virtual Reality maar ook 
bijvoorbeeld de ervaringen met een online 
global classroom waarmee in de Honours 
Class van Maartje van der Woude (FdR) 
in samenwerking met het CFI zal worden 
geëxperimenteerd, zullen breed worden 
gedeeld. De HA onderzoekt momenteel 
wat hiervoor de beste mogelijkheden zijn 
en zal – indien beschikbaar – aansluiten bij een universitaire website op dit punt. De HA zal in 2017 dus via de 
Honours Classes inzetten op het bijdragen aan onderwijsvernieuwing en het onderzoeken van de mogelijkheden 
tot spin off. Dit m.n. ook waar het eigen initiatieven van docenten betreft. Maar bijvoorbeeld ook in het kader van 
de totstandkoming van het Classes-aanbod door het aanzetten van docenten tot onderwijsvernieuwing door e.e.a. 
goed te faciliteren.



22

4.  Leiden Leadership Programme (LLP)

4.1 Inleiding
In het kader van de master biedt de HA twee honoursprogramma’s aan: het LLP en het International LLP (ILLP). 
Het LLP is in 2010 van start gegaan na subsidie vanuit het Ministerie van OC&W. In 2013 is een eerste pilot 
gedraaid van het ILLP. 

4.1.1 Doel LLP en ILLP
Het doel van het LLP is getalenteerde, ambitieuze academici hun eigen talenten én die van anderen te leren 
identificeren en optimaal te benutten. Wie de context goed kan duiden, wie kan omgaan met krachten en valkuilen 
van anderen en wie interdisciplinair kan samenwerken, die kan de impact van het eigen handelen en teamprestaties 
nog verder versterken. Hiertoe heeft het LLP een drievoudige doelstelling: het ontwikkelen van sensitiviteit voor: 
• zichzelf
• de ander 
• de professionele omgeving. 

Het programma biedt hiertoe vaardigheidstrainingen, seminars, en een docentcoach. Daarnaast gaat de student in 
een team aan de slag met een praktijkopdracht bij een partnerorganisatie in de private of publieke sector en zowel 
profit als non-profit, om de dynamiek en complexiteit van leiderschap in de praktijk te ervaren. Het LLP werkt met 
23 partnerorganisaties. 

Het ILLP heeft als doel de deelnemers 
inzicht te geven in hun persoonlijke stijl 
van leiderschap door de student sensitief 
te maken voor zichzelf en de ander. 
In het ILLP ontwikkelen de studenten 
leiderschapsvaardigheden en inzicht in hun 
sterke en minder sterke eigenschappen in een 
interdisciplinaire en internationale context. 
De studenten ronden het programma af met 
een Personal Leadership Roadmap; een vijf-
jaren-plan voor het ontwikkelen van hun 
persoonlijke leiderschapsstijl. 
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Extracurriculair bovenfacultair programma (20 
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Focus op (leiderschaps-)vaardigheden en 
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samenwerken in interdisciplinaire teams.
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partnerorganisaties, waar de studenten 

samenwerken in interdisciplinaire teams.
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Kent geen praktijkopdracht.

Opengesteld voor master honoursstudenten  
van de TU Delft.
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Partnerorganisaties
Omdat de partnerorganisatie onderdeel 
uitmaakt van de onderwijsomgeving 
van het LLP (de student experimenteert 
immers met het in het LLP geleerde bij de 
partnerorganisatie) is relatiemanagement 
belangrijk voor het LLP. Dit heeft vorm 
gekregen in het Leiden Partner Programme 
(netwerkdiner, speeddate-sessie met 
studenten en een in-housetraining op 
verzoek) en wordt door de organisaties zeer 
op prijs gesteld. De partners waarderen 
ook het hoge niveau van de studenten. Zo 
beoordeelden de partners het eindresultaat 
(eindopdracht die de studenten opleveren) 
in 2015-2016 gemiddeld met een 8,1 op een 
schaal van 10. 

In 2016 is UNESCO gestart als nieuwe partner. 
Daarnaast lijkt het poule-beleid van het LLP 
aan te slaan. In het kader van dit beleid hoeft 
een partner niet elk jaar deel te nemen aan 
het programma met een praktijkopdracht. 
Royal Haskoning en LUMC hebben van deze 
regeling gebruik gemaakt en is na twee jaar 
‘pauze’ in 2016 weer actief geworden. Tot slot 
hebben drie andere organisaties (RTL, het 
Openbaar Ministerie en Buitenlandse Zaken) 
zich gemeld als geïnteresseerde in het LLP. 
Momenteel wordt samenwerking onderzocht. 
Deze ontwikkelingen zijn het resultaat van 
de groeiende bekendheid van het LLP en het 
gericht netwerken van de accountmanager van 
het LLP. 

Docentcoaches
Docentcoaches spelen een belangrijke rol binnen het programma en worden door de studenten ook zeer hoog 
gewaardeerd (eindoordeel 4,3 op schaal van 5). Vanwege de intrede van nieuwe docentcoaches is het onderhouden 
van het kennisniveau een punt van blijvende aandacht. Ten eerste is het uitwisselen en delen van best practices met 
de coaches van groot belang; hiertoe organiseert het LLP structureel een aantal bijeenkomsten gedurende het jaar. 
Ten tweede is het op peil houden van de inhoudelijke kennis over het programma belangrijk. Zo organiseerde het 
LLP in 2016 een speciaal college waar de docentcoaches zich kunnen professionaliseren en laten bijscholen over 
onderwerpen uit het programma.

AKZO 2015-2016

‘Niet alleen door de gestructureerde en professionele 
aanpak, maar zeker ook door goed gebruik te 
maken van elkaars sterke kanten heeft het team een 
boven verwachting goede prestatie geleverd. Dit 
werd helemaal duidelijk tijdens de workshop die 
ze georganiseerd hebben om de medewerkers & 
leidinggevenden te betrekken in het identificeren 
van de verbeterpunten. In een korte tijd heeft het 
team een zeer goed beeld van onze organisatie 
gekregen. Dit is dan ook terug te zien in de kwaliteit 
van het eindresultaat. De plant manager heeft al 
aangegeven dat hij de bevindingen mee zal nemen in 
de verdere ontwikkeling van zijn organisatie.’
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4.2 Het (I)LLP in cijfers

LLP ILLP

Aanmeldingen 2016-2017 216 59

Aanmeldingen 2015-2016 160 66

Toelatingen 2016-2017 92 25

Toelatingen 2015-2016 82 24

Uitgereikte certificaten 2015-2016 81 23

Eigen bijdrage €250,-/student €200,-/student

De waardering voor de programma’s is groot:
>	 32,4% van de LLP-studenten 2015-2016 gaven aan dat ze het LLP mee hebben laten wegen in hun keuze voor 

een master in Leiden.
>	 Eindoordeel over LLP 2015-2016: 4,6 op een schaal van 5. 

>	 Bruikbaarheid eindresultaat voor de organisatie: 7,8 op een schaal van 10.
>	 Eindoordeel over ILLP 2015-2016: 4,4 op een schaal van 5. 

>	 ILLP heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling: 4,5 op een schaal van 5.
>	 ILLP heeft bijgedragen aan mijn toekomstige loopbaan: 4,3 op een schaal van 5.

4.3 Gerealiseerde beleidsdoelstellingen in 2016

In het jaarverslag van 2015 stond een drietal beleidsinitiatieven genoemd die die betrekking hadden op het 
verspreiden van spin off c.q. het uitbreiden van doelgroepen. Vanwege het feit dat medio 2016 in het OWB 
afgesproken is apart na te denken over de toekomst van het LLP en het daarmee gemoeide budget, is de realisatie 
van deze beleidsinitiatieven uitgesteld. In 2016 is om die reden (en ook vanwege het vertrek van de vice-rector) 
eerst gefocust op andere prioriteiten: het verder consolideren van het LLP (zie paragraaf 4.4.1 en 4.4.2) en het 
verbeteren van het ILLP (zie paragraaf 4.4.3)). De in het jaarverslag van 2015 genoemde beleidsprioriteiten zijn 
eerst in het najaar van 2016 ter hand genomen en zullen verder worden ontwikkeld in de loop van 2017 (zie 
paragraaf 4.5).

4.3.1  Onderwijsbeschrijving LLP 
In de LLP-Adviesraad is in 2016 de 
onderwijsbeschrijving van het LLP 
besproken en vastgesteld. Dit document 
beschrijft de achtergronden en filosofie 
van het programma in groter detail dan 
voorheen beschikbaar. Op basis hiervan is 
er nu in het programma een duidelijkere 
lijn door alle programmaonderdelen. 
De drie doelstellingen van het LLP 
(persoonlijke sensitiviteit, sensitiviteit 
voor de ander en effectieve samenwerking, 
en organisatiesensitiviteit) worden nu 

meer gestructureerd en gefaseerd door het programma behandeld. In 2016-2017 zullen daarom ook een 
aantal nieuwe trainingen en seminars worden aangeboden die deze doelstellingen (m.n. groepsdynamica en 
organisatie-sensitiviteit) ondersteunen. Het aantal EC van het programma is daartoe uitgebreid naar 20. De 
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onderwijsbeschrijving is ook besproken met de andere stakeholders van het LLP. Met name de docentcoaches 
hebben aangegeven dat dit een goede aanvulling is voor het programma. 

4.3.2 Beoordelingsproces LLP
Op advies van de HA-examencommissie is in 2016 de beoordeling van het LLP opnieuw en uitgebreid onder de 
loep genomen. De procedure is door ingrijpende veranderingen veel transparanter en inzichtelijker geworden. Er 
is in 2016 gewerkt met beoordelingsrubrieken en een scoringsformulier dat door twee onafhankelijke beoordelaars 
is ingevuld; deze waren ter inzage beschikbaar voor studenten. Ook is in 2016 voor het eerst de beoordeling van 
de contactpersonen van de praktijkopdracht – de stakeholders uit verscheidene publieke, maatschappelijke, en 
private organisaties die meewerken aan het programma – meegewogen bij het bepalen van het eindresultaat van de 
studenten. De contactpersonen waren overigens erg tevreden met het niveau van de studenten en de eindresultaten 
van de praktijkopdrachten (zie bijvoorbeeld de opbrengst van de opdracht bij de Provincie Zuid-Holland en het 
onderzoek van de studenten bij het Ministerie van OC&W). 
 
4.3.3 ILLP
In 2016 is tevens sterk ingezet op het verbeteren van de werving en selectie voor het ILLP en de samenhang en 
inhoud van het programma. De resultaten van deze inzet zijn erg zichtbaar in de cijfers. Het aantal aanmeldingen 
voor het ILLP is gestegen van 36 in 2014/2015 naar 66 in 2015/2016 en 59 in 2016/2017 en het niveau en de 
verwachtingen van de kandidaten sloot aanzienlijk beter aan bij de criteria van het programma. Ook inhoudelijk 
zijn er veel verbeteringen geweest binnen het ILLP, zoals bijvoorbeeld het business game seminar en een Personal 
Leadership Project; praktijkelementen in een gecontroleerde omgeving waarin de studenten kunnen experimenten 
met de aangereikte tools uit het 
programma. Er waren voor het eerst 
ook in dit programma docentcoaches 
betrokken die de studenten begeleidden. 
De meerwaarde van de coaches voor de 
ILLP-studenten kwam duidelijk naar 
voren in de evaluatie waar de studenten 
de coaches met een 4,4 op een schaal 
van 5 beoordeeld. De inhoudelijke 
verbeteringen aan het programma 
zijn ook erg goed beoordeeld door 
de deelnemers aan het ILLP van 
2016 en worden dus opnieuw in 2017 
aangeboden.

4.4 Beleidsinitiatieven in 2017

4.4.1 Ontwikkelen LLP-modules voor masterstudenten
Het huidige LLP biedt ruimte aan ongeveer 2% van de masterstudenten van de Universiteit Leiden. Omdat 
deelnemende studenten het programma hoog waarderen en ervaren als een verrijking van hun studieloopbaan, zal 
in 2017 voor het eerst een module worden aangeboden waarin (onderdelen van) het programma breder beschikbaar 
worden gesteld voor de overige masterstudenten. De module wordt in 2017 als pilot gegeven en zal daarna jaarlijks 
een honderdtal extra masterstudenten de mogelijkheid bieden hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. 

4.4.2 Ontwikkelen LLP voor promovendi
Het LLP – althans de inzichten die het programma deelnemers biedt – zou ook goede diensten kunnen bewijzen aan 
promovendi. Een op maat gesneden module persoonlijke ontwikkeling kan promovendi faciliteren bij de doorstroom 
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van promovendi naar het bedrijfsleven en 
naar andere maatschappelijke sectoren. 
Hiertoe zou een onderdeel van het huidige 
LLP, het persoonlijk ontwikkelingstraject, 
meer moeten worden toegesneden op 
deze nieuwe doelgroep. Uit verkennende 
gesprekken met huidige promovendi 
blijkt veel interesse te bestaan voor een 
dergelijk programma. In 2017 zal, door 
middel van focusgroepen met LLP-alumni 
die promoveren, andere promovendi, en 
promotoren, worden onderzocht welke rol 
de HA hierin zou kunnen spelen.

4.4.3 Spin off binnen universiteit
Een belangrijke prioriteit in 2017 (die overigens al in 2016 sterk is ingezet) is het delen van best practices uit 
het (I)LLP met andere stakeholders binnen de universiteit. Concreet is een samenwerking aangegaan met de 
Hubspot Entrepreneurship en is het LLP partner in de pilot Arbeidsmarktvoorbereiding. Waar mogelijk zullen 
deze samenwerkingen worden geïntensiveerd zodat de in het (I)LLP ontwikkelde kennis en expertise ten goede 
komen aan de bredere universitaire gemeenschap. Het LLP ziet dit overigens als een win/win situatie: duidelijk 
is dat andere binnen de universiteit ontwikkelde expertise vruchtbaar kan zijn voor het LLP als programma.  
 
4.4.4 Masterclasses
Vanuit verschillende hoeken is de vraag opgekomen of de HA als bovenfacultaire onderwijsfacilitator een aanbod 
van interdisciplinaire Mastermodules (honours/extra-curriculair) zou willen coördineren. De classes zouden open 
staan voor deelnemers aan research masters en voor masterstudenten die meer willen en kunnen. De meerwaarde 
van deze modules ligt in onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van disciplines en op persoonlijke 
ontwikkeling (persoonlijke effectiviteit). In 2017 zal de HA in samenspraak met studenten en faculteiten 
onderzoeken of hiervoor draagvlak bestaat en zo ja, wat een goede invulling zou kunnen zijn. 

Conclusie 
Na de afgelopen pioniersjaren van de HA 
waarin veel initiatieven zijn ontplooid, 
wil de HA in 2017 inzetten op strategische 
doelen die passen bij de focus van de HA 
als bovenfacultaire onderwijsfaciliterende 
organisatie: kennisdeling, innovatie, 
docentprofessionalisering, het onderzoeken 
van mogelijkheden van spin off en bij dit 
alles de samenwerking zoeken met docenten, 
studenten, faculteiten en specifieke partners 
zoals het ICLON, en CFI en andere boven- c.q. 
interfacultaire samenwerkingsverbanden. In 
het bijzonder streeft de HA inclusiviteit na 
binnen haar onderwijsprogramma’s: voor een ieder die meer wil en kan, is plek bij het honoursonderwijs.
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BIJLAGE 1 bij Jaarverslag Honours Academy 2016 

Honours Class 2015/2016 Evaluatie 
(studentenoordeel)8

Honours Academy
1 ‘Artistic Propaganda’, prof.dr. Caroline van Eck (FGW) 4,5 (uit 5)
2 ‘Changemakers in Leiden’, mr. Geerten Boogaard / prof. dr. Job Cohen (FdR) 4,5 (uit 5)
3 ‘Constitutionele Concepten en Praktijk’, prof. Piet-Hein Donner & dr. Hans-Martien 

ten Napel (FdR)
4,6 (uit 5)

4 ‘Creative Writing: Het verrassende nut van fictie schrijven’, dr. Pauline Slot (FGW) 4,4 (uit 5)
5 ‘Cybersecurity’, dr. Bibi van den Berg (FdR) 4,1 (uit 5)
6 ‘De Grote Verhalen van Nederland’, prof. dr. Frans van Lunteren (FWN) 4,2 (uit 5)
7 ‘Denktank ‘Islam in Nederland’, prof. Maurits Berger (FGW) 4,2 (uit 5)

‘Gewicht in de Schaal: hoe meet je de ‘impact’ van parlementariërs?’, prof. dr. Wim 
Voermans (FdR)

[ging niet door]

8 ‘InnovationLab’, Ir. Robbert Jan van der Veen (TUDelft) 6,0 (uit 7)
9 ‘Materiality: The Agency of Objects, the Biography of Style, and the Transfer of Culture’, 

prof. dr. Caroline van Eck (FGW)
4,6 (uit 5)

10 ‘Motivation’, drs. Menno Mennes (HA) 4,1 (uit 5)
11 ‘Music and Society - The Role of Music in Society through History, from Plato to Pussy 

Riot’, ir. Rogier Schneemann (FGW)
4,3 (uit 5)

12 ‘Negotiation and Conflict Management’, dr. Wendy Versteeg (HA) 4,6 (uit 5)
13 ‘Rechterlijke Dwalingen en Waarheidsvinding in de Context van het (Nederlandse) 

Strafproces’, mr. Marieke Dubelaar (FdR)
4,9 (uit 5)

14 ‘Skills Lab I: Argumentative and Rhetorical Strategies’, mw. Roosmaryn Pilgram (LUC) 4,2 (uit 5) 
15 ‘Skills Lab II: Public speech and How to Argue’, drs. Maarten van Leeuwen (LUC) 4,1 (uit 5)
16 ‘Teaching in 21st Century Classrooms’, dr. Fred Janssen (ICLON) nb
17 ‘The Mindfulness Revolution: Zombie Apocalypse or Productive Peace in a Frantic 

World?’, prof. dr. Chris Goto-Jones (FGW)
4,9 (uit 5)

18 ‘The Long Term Effects of Childhood Abuse’, prof. dr. Bernet Elzinga (FSW) 4,0 (uit 5)
19 ‘Writing Art’, Janneke Wesseling (PhDArts, KABK) 4,3 (uit 5)

Faculteit der Archeologie 
20 Body of Evidence’, prof. dr. Menno L.P. Hoogland 4,2 (uit 5)

Faculteit Governance and Global Affairs
21 ‘Academisch Ondernemen’, ir. Sjoerd Louwaars 4,0 (uit 5)
22 ‘Integrated Water Management of Large Rivers in an Era of Global Environmental 

Change: a Comparative International and Interdisciplinary Approach’ , dr. Paul F. 
Hudson

[ging niet door]

Faculteit Geesteswetenschappen
23 ‘A Historical Perspective on Migration Issues’, prof. dr. Marlou Schrover 4,1 (uit 5)
24 ‘The Holocaust Revisited – Jewish Reflections on the Holocaust: philosophy, art, litera-

ture, historiography’– prof. dr. Judith Frishman / dr. Rico Sneller
4,2 (uit 5)

25 ‘Who Owns Life? Ethical, Juridical, and Artistic Encounters with Biotechnology’, prof. 
dr. ing. Rob Zwijnenberg

4,1 (uit 5)
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Faculteit der Rechtsgeleerdheid
26 ‘Media Power, State Power, and the Law: Who Watches the Watchmen?’, prof. dr. 

Wouter Hins
3,8 (uit 5)

27 ‘Migration and the Family in the Globalising World’, prof. mr. P.R. Rodrigues / M.A.K. 
Klaassen MA LL.M

4,5 (uit 5)

28 ‘Sciences and the Law: Uncomfortable Bedfellows?’, dr. A.H.J. Schmidt [ging niet door]
29 ‘Slavery and the Human Person’, prof. mr. E. Koops / dr. K.J. Fatah-Black 3,9 (uit 5)

Faculteit Sociale Wetenschappen
30 ‘Balancing Acts -Theory and Practice of Maintaining Cultural and Natural Heritage’, 

dr. J.H.J. Florusbosch
4,5 (uit 5)

31 ‘The Revolution of Learning in the Digital Age’, dr. Pascal Haazebroek 4,4 (uit 5)

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen
32 ‘Chemical Tools in Life Sciences’, prof. dr. Jaap Brouwer / prof. dr. Mathieu H.M. 

Noteborn
4,3 (uit 5)

33 ‘Crises in Biology – Animal Life from the Late Precambrian to the Emergence of Land 
Life’, prof. J.R. Wijbrans, dr. R.E. Kooi

4,5 (uit 5)

LUMC
34 ‘Cognition: or How the Brain Works’, prof. dr. Mark van Buchem / prof. dr. Serge 

Rombouts
4,6 (uit 5)

35 ‘Healthcare in Transition’, prof. dr. Mattijs Numans / prof. dr. Anske van der Bom 4,0 (uit 5)

Honours Classes 2016/2017 Evaluatie 
(studentenoordeel)

Honours Academy
1 ‘Controversial Drama: Sex, Politics and the Law in Popular Culture from 1500 to To-

day’ dr. Nadia van Pelt
[vak in 2017]

2 ‘Creative Writing: Het verrassende nut van fictie schrijven’, dr. Pauline Slot (FGW) 4,4 (uit 5)
3 ‘Cybersecurity’, dr. Bibi van den Berg (FdR) [vak in 2017]
4 ‘De Gelukkige Stad: InnovationLab Leiden-Delft-Erasmus’, ir. Robbert Jan van der 

Veen (TUDelft)
[vak in 2017]

5 ‘Death and Dying’ prof.dr. Willem van der Does (FSW) [vak in 2017]
6 ‘Denktank ‘Islam in Nederland’’, prof. Maurits Berger (FGW) [vak in 2017]
7 ‘Knappe koppen! Nederlandse geleerden en de ontwikkeling van de natuurwetenschap’, 

dr. Ad Maas (Museum Boerhaave)
4,3 (uit 5)

8 ‘Learning Through Virtual Reality’, Robin de Lange, MSc (W&N) Nnb
9 ‘Leren Door Doen’, mr. Geerten Boogaard / prof. dr. Job Cohen (FdR) [vak in 2017]
10 ‘Macht, Leiderschap en Literatuur: Introductie in Grote Boeken’, prof.dr. A.A.M. Kin-

neging en J.K.C. Wiersma, LLM MA (FdR)
4,2 (uit 5)

11 ‘Materiality’, prof.dr. Pieter ter Keurs (RMO) [vak in 2017]
12 ‘Media Power, State Power, and the Law: Who Watches the Watchmen’, prof.dr. Wout-

er Hins
[vak in 2017]

13 ‘Motivation’, dr. Menno Mennes (HA) [vak in 2017]
14 ‘Music and Society - The Role of Music in Society through History, from Plato to Pussy 

Riot’, prof.mr. Marcel Cobussen (AdK)
3,9 (uit 5)

15 ‘Negotiation and Conflict Management’, dr. Wendy Versteeg (HA) Nnb
16 ‘Skills Lab I: Argumentative and Rhetorical Strategies’, mw. Roosmaryn Pilgram (LUC) Nnb 
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17 ‘Skills Lab II: Public speech and How to Argue’, dr. Maarten van Leeuwen (LUC) [vak in 2017]
18 ‘Teaching in 21st Century Classrooms’, dr. Fred Janssen (ICLON) [vak in 2017]
19 ‘The Mindfulness Revolution’, prof.dr. Chris Goto-Jones (HA) [vak in 2017]
20 ‘Tradition as a Source of Legitimacy: a Multi-Disciplinary Approach’ dr. Joris Oddens 

en dr. Diederik Smit (FGW)
[vak in 2017]

21 ‘Writing Art’, Liesbeth Fit (AdK) 3,3 (uit 5)

Faculteit der Archeologie
22 ‘Cultural Heritage and Society in a Global Context’, drs. Mara de Groot [vak in 2017]

Faculteit Governance & Global Affairs
23 ‘Academisch Ondernemen’, ir. Sjoerd Louwaars [vak in 2017]
24 ‘Who Owns Water? Policy and Management of a Vital Natural Resource’ dr. Paul F. 

Hudson
[vak in 2017]

Faculteit Geesteswetenschappen
25 ‘A Historical Perspective on Migration Issues: Gender, Class and Ethnicity’, prof.dr. 

Marlou Schrover
[vak in 2017]

26 ‘The Creative Mind: A Humanities-based Approach of the Psyche’s Hidden Potentials’, 
dr. Rico Sneller

[vak in 2017]

27 ‘Who Owns Life? Ethical, Juridical, and Artistic Encounters with Biotechnology’, prof.
dr.ing. Rob Zwijnenberg

[vak in 2017]

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
28 ‘De miraculeuze terugkeer van blasfemie’, prof.dr. Paul Cliteur 4,0 (uit 5)
29 ‘Jihadisme en Terrorisme’ prof.dr.Afshan Ellian 4,9 (uit 5)
30 ‘Law, Power & Inequality: Global Perspectives’, prof.mr.dr. Maartje van der Woude [vak in 2017]
31 ‘Recht, Literatuur en Film’ mr. Claudia Bouteligier [vak in 2017]
32 ‘Understanding Imprisonment: The intended and unintended consequences of incarcer-

ation’, prof.dr. Paul Nieuwbeerta, prof.mr.dr. Pauline Schuyt en Anouk Bosma MSc
[vak in 2017]

Faculteit Sociale Wetenschappen
33 ‘The Academic Life’, dr. Inge van der Weijden [vak in 2017]
34 ‘The Revolution of Learning in the Digital Age’, dr. Pascal Haazebroek [vak in 2017]

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen
35 ‘Chemical Tools in Life Science’, prof.dr. Jaap Brouwer en prof.dr. Mathieu Noteborn [vak in 2017]
36 ‘Crises in Biology: Animal Life from the Late Precambrian to the Emergence of Land 

Life’, prof.dr. Jan Wijbrans
[vak in 2017]

37 ‘Data Science’, mr. Judith Havelaar [vak in 2017]

LUMC
38 ‘Clinical Technology – Engineer meets Surgeon’, prof.dr.ir. E.R. Valstar en prof.dr. 

R.G.H.H. Nelissen
[vak in 2017]

39 ‘Cognition, or How the Brain Works’, prof.dr. Mark van Buchem en prof.dr. Serge 
Rombouts

[vak in 2017]

40 ‘Complexity and Networks’, prof.dr. J.H. Meijeren prof.dr. W.Th.F. den Hollander [vak in 2017]
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BIJLAGE 2: Samenstelling adviesraden, examencommissies en opleidingscommissies

Honours Academy

Honours Council
Em. prof. dr. Christien Brinkgreve (extern lid)
Prof. dr. Han de Winde (FWN)
Prof. dr. Henk Dekker (FSW)
Dr. ir Erik Poelman (extern lid)
Drs. Renske Heemskerk (extern lid)
Drs. Jan Jaap van Halem (extern lid)
Adrienne Huisman (student-lid)
Esli Verheggen, BA (student-lid)

Pre-University College

Adviesraad
Prof. dr. Ton van Haaften (Voorzitter, LUCL)
Prof. mr. dr. Willemien den Ouden (HA/PRE)
Sven Kruizinga (Stedelijk Gymnasium Leiden)
Rietje Knaap (Rijnlands Lyceum Wassenaar) 
Astrid Schouten (Groene Hart Lyceum)
Hugo Koning (Stanislas College)
Alphons den Heijer (Zandvlietcollege)
Rick van Vliet (International School The Hague)
Drs. Jacqueline Hoornweg (Aansluitingsprogramma, LEI)
Prof. dr. Jan Aarts (Faculteit W&N, opleiding Natuurkunde)

Opleidingscommissie
Dr. Janita Ravesloot (voorzitter, blokcoördinator)
Em. prof. dr. Jan Kijne (blokcoördinator)
Dr. Max van Duijn(blokcoördinator)
Uki Ogjanovic (student-lid), Iris Jansen (student-lid)
Jesse Dommisse (student-lid)
Maarten Combrink (student-lid)
Joaquin van Loon (student-lid)
Annelot Muntinga (student-lid)
Nienke Bos (student-lid)
Bart Edelman (student-lid)
Pleun Emons (student-lid)

Examencommissie
Prof.dr. Antonya Visser (FGW, voorzitter)
Prof.dr. Marie-José Goumans (LUMC)
Prof. dr. Han de Winde (FWN)
Dr. Jan Robbe (secretaris)
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Honours College

HC-Adviesraad
Prof. mr. dr. Maartje van der Woude (FdR)
Prof. dr. Bernard Steunenberg (FGGA)
Prof. dr. Carolien Rieffe (FSW)
Prof. dr. Arie Verhagen (FGW)
Prof. dr. Han de Winde (FWN)
Prof. dr. Friedo Dekker (LUMC)
Prof. dr. Jan Kolen (FdA)

Opleidingscommissie
In oprichting

Examencommissie
Prof. dr. Ton Raap (LUMC)
Dr. Alicia Schrikker (FGW)
Mr. dr. Armin Cuyvers (FdR)
Dr. Ludo Juurlink (FWN)
Dr. Dimiter Toshkov (FGGA)
Mr. dr. Jan Robbe (secretaris)

Leiden Leadership Programme

Adviesraad
Prof.dr. Henk Dekker (FSW)
Prof. dr. mr. Jan Adriaanse (FdR)
Prof. dr. Henk te Velde (FGW)
Prof. dr. Sandra Groeneveld (FGGA)
Prof. dr. Dirk van Dierendonck (extern lid)
Em. prof. dr. Christien Brinkgreve (extern lid)
Thomas Weber (studentlid 2015-2016)
Sander van Diepen (studentlid 2015-2016)
Esli Verheggen (studentlid 2016-2017)
Linde Jansen (studentlid 2016-2017)

Opleidingscommissie 2015-2016
Ruben Krantz
Lieke Liefkes
Jan Oudemans
Kayleigh van der Burg
Nina van der Voort 
Diana Coppens, MSc (docentlid)
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Opleidingscommissie 2016-2017
Linde Jansen
Esli Verheggen
Jinte Veldman
Saranda Ombashi
Emma Stolker
Dr. Wendy Versteeg (docentlid)
Yvonne Dexel (docentlid)

Examencommissie
Prof. dr. Ton Raap (LUMC)
Dr. Alicia Schrikker (FGW)
Mr. dr. Armin Cuyvers (FdR)
Prof. dr. mr. Jan Adriaanse (FdR)
Dr. Ludo Juurlink (FWN)
Dr. Dimiter Toshkov (FGGA)
Mr. dr. Jan Robbe (secretaris)
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BIJLAGE 3: Student communities

Pre-University College

Bestuur Pre-Union 2015-2016 Bestuur IX
Maxime Gerritsen Assessor Informeel
Kobus Argelo  Assessor Formeel
Marije de Vroedt  Ab-actis
Suzanne Knigge  Praeses
Luuk van Duuren  Quaestor
Karen van der Werff  Assessor Extern
Caspar Meijs  Assessor Informeel

Honours College & Leiden Leadership Programme

Bestuur Stichting Leiden Honours Community (SLHC) 2015 – 2016
Fons van Overbeek  President
Manou Willems Secretaris
Adriaan Milders Penningmeester
Lisa Don Assessor Acquisitie en Vice-president
Guus de Wit Assessor Interne Relaties
Daniël Szabó Assessor Externe Relaties
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