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Inleiding

Honours Academy

Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Honours Academy, gesloten tussen de faculteiten en
het College van Bestuur in oktober 2013, legt het bestuur van de Honours Academy (HA) in dit jaarverslag
verantwoording af over haar activiteiten in 2015 met betrekking tot de extracurriculaire universitaire
honoursprogramma’s voor scholieren (Pre-University College & LAPP-Top), voor Bachelorstudenten (Honours
College, incl. Honours Classes) en voor Masterstudenten (het (International) Leiden Leadership Programme).
Schematisch kan de verantwoordelijkheid van het HA-bestuur als volgt worden getekend:

Voor scholieren:
Pre-University College & LAPP-Top
Voor bachelorstudenten:
Honours College
Voor masterstudenten:
(International) Leiden Leadership Programme

Dit jaarverslag bestaat derhalve uit vier onderdelen: (1) de HA-organisatie; (2) het Pre-University (Pre-University
College (Pre) en LAPP-Top (per 1/1/2016: Pre-University Classes); (3) het Honours College (HC) en Honours
Classes en (4) het Leiden Leadership Programme en International Leiden Leadership Programme (I)LLP). Elk
van deze vier onderdelen kent dezelfde opbouw: een inleiding, de kerncijfers, een beschrijving van de
gerealiseerde beleidsdoelstellingen in 2015 en tot slot een beschrijving van de beleidsinitiatieven voor 2016. Dit
jaarverslag wordt afgesloten met een korte conclusie.

1. De Honours Academy: organisatie
1.1
Inleiding
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 (HA)
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.
Het Bestuur van de HA bestond in 2015 uit een Dean (prof. dr. W. den Ouden), een onderwijsdirecteur (dr. C.
de Kruif) en een student-lid (in 2014/2015: mw. G.M. Kuipers, voormalig LUC- en LLP-student; in academisch
jaar 2015/2016: dhr. J.T. Oudemans, LLP-student).
1.2
Cijfers
De HA coördineert/organiseert/faciliteert drie extracurriculaire honoursprogramma’s (Pre, HC en LLP). Daartoe
zijn medewerkers in dienst die alleen voor een specifiek programma werken (zoals een programma-coördinator
en een secretaresse) en medewerkers die zich inzetten op programma-overstijgend niveau (o.m. het bestuur van
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de HA, de coördinator bedrijfsvoering, een secretaris examencommissie, een uSis-medewerker). Cijfermatig ziet
de bezetting er als volgt uit:
Pre-University College
Honours College en honours classes
(International) Leiden Leadership Programme
Programma-overstijgend
Totaal

Personele bezetting 1
1,68
3,09
3,68
3,94
12,39

Aantal studenten
555
1150
106
1811
1811

1.3
Gerealiseerde beleidsdoelstellingen 2015
In deze paragraaf beschrijft de HA de stand van zaken omtrent de beleidsdoelstellingen zoals die in het jaarverslag
over 2014 als prioriteiten voor 2015 waren benoemd.
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 behoeft de
goedkeuring van het Onderwijsberaad en
de Bestuursraad. 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 doorgestuurd voor advies naar het Bestuursberaad en uiteindelijk naar
het CvB voor de uiteindelijke besluitvorming.
Naast het op deze wijze in organisatorische en financiële zin
consolideren van de HA is in 2015 vooral ingezet op een heldere
positionering (profilering) van de HA. De HA heeft meerwaarde
zolang zij activiteiten ontplooit die complementair aan de
faculteiten zijn en bijvoorbeeld bestaande initiatieven versterken.
Dit betekent dat activiteiten die faculteitsoverschrijdend zijn
door de HA zullen worden verricht. Het betreft dan
bijvoorbeeld: het (waarborgen en organiseren van het) delen van
best practices tussen alle honoursbetrokkenen, het organiseren van de basiskwaliteitszorg voor alle programma’s,
het ontwikkelen van een aanbod aan docentprofessionalisering, het ontwikkelen van vaardighedenmodules voor
honoursstudenten (zoals onderhandelen en conflicthantering e.d.), het organiseren van interdisciplinair
onderwijs en conferenties waaraan alle honoursstudenten actief kunnen deelnemen (inclusief voorbereiding en
organisatie), het stimuleren van de universitaire honourscommunity en het deelnemen aan (inter)nationale
kennisnetwerken over honoursonderwijs.
‘The Heritage Heist’ (18 mei 2015)
Een interdisciplinaire conferentie over
het actuele thema roofkunst en illegale
handel, georganiseerd in samenwerking
met UNESCO en het LDE Centre for
Global Heritage.

Op het vlak van kwaliteitszorg heeft de HA in 2015 een kwaliteitszorggids ontwikkeld. De gids is besproken met
alle stakeholders en zal in 2016 gefaseerd worden geïmplementeerd. Ook heeft de HA in 2014/2015 in
samenwerking met de Dean van de RUG en de TU Delft het initiatief genomen voor een zogenaamd Deans
Network: een landelijk netwerk van Deans van extracurriculaire honoursprogramma’s. Het voorstel daartoe is in
2015 goedgekeurd door de verscheidene Colleges van Bestuur en in november 2015 is een eerste inhoudelijke
1

De medewerkers zijn gedetacheerd vanuit de faculteiten, het ICLON en Jobmotion.
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bijeenkomst van deans georganiseerd. Onderzocht wordt of het
Kernpunten Deans’ Network:
Network onder de vlag van de VSNU kan worden voortgezet, op
>
Peer review
eenzelfde manier als de al bestaande discipline-overleggen. Het
>
Kwaliteitsniveau bewaken
Deans’ Network zal zo vanaf 2016 een belangrijke verbindende rol
> Aanspreekpunt voor
kunnen spelen in de honoursinitiatieven aan Nederlandse
beleidsmakers en organisaties als
universiteiten (zie verder paragraaf 1.4.4). Een van de eerste
VSNU en Ministerie van OCW
concrete projecten die door het Network is opgepakt en door de
HA wordt 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 mogelijk te
maken.
1.3.2
Intensiveren partnerships met LUC en LDE
Het Leiden University College (LUC) is een belangrijke partner van de HA binnen de Universiteit Leiden.
Inmiddels is de samenwerking tussen HA en LUC gestructureerd rond onderwijs (Honours Classes: enkele LUCvakken in het kader van keuzeruimte dan wel het vrij traject) en enkele gezamenlijke activiteiten zoals
interdisciplinaire bijeenkomsten en het Honours Concert. In het kader van het onderwijs kunnen HA-, en LUCstudenten bij beide instellingen bepaalde vakken volgen zonder organisatorische en administratieve
belemmeringen.
Wat betreft de LDE-samenwerking kunnen er structurele
onderwijsprogramma’s worden genoemd:

samenwerkingsinitiatieven in de

drie

Begeleiding Blok IV door wetenschappelijke staf TUDelft & samenwerking in
Schilderswijk University (zie verder paragraaf 2.3.4).

2 LDE Honours classes ('Innovation Lab' en 'Cybersecurity').

Deelname door Masterstudenten TUDelft en EUR aan (I)LLP.

1.3.3

Focus op diversiteit en internationalisering
Het HA-bestuur vindt diversiteit binnen de honoursprogramma’s
uiterst belangrijk en heeft in 2015 in samenwerking met betrokkenen
binnen de Universiteit Leiden een eerste slag gemaakt om de
diversiteit in deelnemers aan deze programma’s te vergroten.
Duidelijk is dat het diversiteitprobleem zich in elk
honoursprogramma net iets anders voordoet. De HA heeft om deze
reden gekozen voor een programmaspecifieke aanpak: de
ontwikkelingen op het vlak van diversiteit zijn dus uiteengezet in
paragrafen 2, 3 en 4.

Uit de visie van de Universiteit Leiden op excellentie en de excellente
student volgt dat deze ‘internationaal gericht’ is. In de praktijk blijkt
echter dat deze ‘internationale’ dimensie binnen het
honoursonderwijs verder kan worden gestimuleerd. Om die reden
heeft de HA in 2015 enkele acties ondernomen. Ten eerste heeft de
HA onderwijscoördinatoren gestimuleerd tot het betrekken van
internationale gastdocenten bij het honoursonderwijs door hiervoor
budget vrij te maken. Dit beleid begint zijn vruchten af te werpen
(o.m. in 4 van de 18 honours classes) en zal worden voortgezet in
2016.
Ten tweede faciliteert de HA de kennisuitwisseling tussen Leidse
honoursstudenten en honoursstudenten uit andere landen. Daartoe is gewerkt aan een betere
informatievoorziening over internationale onderwijservaringen via de HA-website en het actief (en creatief)
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faciliteren van buitenlandervaring (o.m. een ‘online
Wetenschappelijk skypen (19 juni 2015)
exchange met Kazachstan’). Tot slot is de HA aanspreekpunt
Leidse honoursstudenten en Kazachstaanse
voor internationale counterparts op honoursvlak. Een
studenten
bediscussieerden via Skype elkaars
voorbeeld: de Noorse organisatie NOKUT is door de HA
papers
over democratie in de eigen
ontvangen in 2015. NOKUT is de organisatie die zich in
rechtsstaat.
Noorwegen o.a. bezighoudt met excellentieonderwijs.
Genoemd moet natuurlijk ook worden dat vanuit de
Universiteit Leiden jaarlijks een substantieel aantal honoursstudenten (incl. LUC) deelneemt aan de NetherlandsAsia Honours Summer School (NAHSS), tenminste 10% van de landelijke deelname komt van Leiden. In 2015
ging het om 11 studenten vanuit de Universiteit Leiden (8 HC en 3 LUC).
1.4
Beleidsdoelstellingen 2016
In deze paragraaf formuleert de HA de doelstellingen die het voor 2016 wil prioriteren.
1.4.1
Consolideren organisatie
Eind 2014 is al geconcludeerd dat de HA als organisatie bestendiging nodig had en dat niet veel langer kon
worden doorgegaan met de bestaande detacherings- en inleenconstructies. In 2015 is daarom, zoals hierboven
(paragraaf 1.3.1) vermeld, onder leiding van dhr.mr. J.E. van der Boon (Directeur Bedrijfsvoering) een Taskforce
Organisatie en Financiering Honoursonderwijs gestart. Deze taskforce adviseerde het CvB hoe de inbedding van
de honoursorganisatie en de financiering van het honoursonderwijs binnen de Universiteit Leiden te
consolideren. De goede uitvoering van het CvB-besluit over dit advies zal in 2016 prioriteit krijgen.
1.4.2
Innovatie in teaching & learning
De HA is trots op haar positie als ‘proeftuin’ voor onderwijs binnen de Universiteit Leiden. Het nieuwe
strategisch plan van de Universiteit Leiden zet sterk in op het thema ‘excelleren in vrijheid’ en het subthema
‘innovation in teaching and learning’. De HA werkt graag mee aan de realisering en concretisering van deze
beleidsplannen en is voornemens zich binnen dit kader verder te ontwikkelen als vernieuwende, inspirerende en
faciliterende onderwijsorganisatie. Ten eerste zal de HA in een meerjarig project en in samenwerking met de
Leiden Teachers’ Academy aandacht besteden aan de vraag hoe je interdisciplinair onderwijs onderwijskundig
vorm moet geven. Voorts heeft de HA specifiek budget ter beschikking gesteld van onderwijsinnovatie en
digitalisering: docenten die gebruik willen maken van dit budget kunnen daartoe een aanvraag indienen. Tot slot
zal de HA docenten de gelegenheid bieden om met behulp van honoursstudenten hun onderwijs(materiaal) up
to date (filmpjes, pitch2peer, pecha kucha etc.) en aantrekkelijk te maken (‘Student at your Desk’ project).
Eventuele kosten e.d. worden in beginsel door de HA gedragen.
1.4.3
Diversiteit
Het is duidelijk dat het diversiteitsprobleem
– een gebrek aan een diverse en
representatieve
studentenpopulatie
(inclusiviteit)
–
zich
in
elk
honoursprogramma net iets anders voordoet.
De HA professionaliseert en investeert in dit
thema en richt zich op kennisoverdracht,
rolmodellen en coaching.
1.4.4
Deans’ Network
De voortzetting en verdere vormgeving van
het landelijke Deans’ Network, zoals
beschreven in 1.3.1, is een prioriteit in 2016.
De universitaire honoursprogramma’s van
Het ILLP is een programma waaraan studenten met verschillende
andere universiteiten zijn waardevolle
nationaliteiten deelnemen.
partners in de verdere ontwikkeling van het
Nederlandse honoursonderwijs. Juist nu de Siriusperiode is afgelopen en de prestatieafspraken op het gebied van
instroom in de honoursprogramma’s niet langer gelden, is het belangrijk om elkaar scherp te houden en
onderling afspraken te maken op het gebied van o.a. ambities, doelstellingen, minimale vereisten en
kwaliteitszorg.
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2. Pre-University College
2.1
Inleiding
Onder het Pre-University College vallen zowel het honoursprogramma ‘Pre-University College’ (hierna: ‘het
PRE’) als het ‘Leiden Advanced PRE-University Programme for Topstudents’ (hierna: ‘LAPP-Top’), het
universitaire aanbod van keuzemodules voor getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo.

Pre-University College

Pre-University 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.

LAPP-Top
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.

2.2
Het PRE in cijfers
In 2015 stroomden 96 eerstejaars (5 vwo’ers) in in het PRE (uit 190 aanmeldingen). Het aantal tweedejaars PREstudenten in 2015 bedroeg 91. In 2015 rondden 95 (van een oorspronkelijke lichting van 96 scholieren) hun
tweejarig programma af met een diploma. In september 2015 zijn 25 voormalig PRE-studenten gestart met
uiteenlopende bacheloropleidingen aan de Universiteit Leiden; vier van hen volgen een dubbele bachelor. PREstudenten betalen een eigen bijdrage van €200,-/jaar. Dit is met ingang van september 2015 verhoogd naar €225,/jaar. Scholen betalen een bijdrage van €1.000,- per school per jaar en daarbij €100,- per leerling per jaar. Dit
bedrag is met ingang van september 2015 verhoogd naar €150,- per leerling per jaar.
Binnen LAPP-Top is het aantal (na selectie)
geaccepteerde leerlingen in 2015 gestegen naar in
totaal 368 deelnemers (uit 465 aanmeldingen),
verdeeld over 18 opleidingen. Het aantal
participerende scholen in het LAPP-Top blijft groot
(ongeveer 80 scholen) en bestaat vooral uit
gymnasia en lycea in de provincies Noord- en
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. De
betrokken leerlingen betalen een bijdrage van €75,voor het volgen van een LAPP-Topmodule.
Voor PRE en LAPP-Top geldt dat de scholieren al
streng worden voorgeselecteerd door de
deelnemende scholen: (vrijwel) alle aanmeldingen zijn van (zeer) hoog niveau.
De PRE- en LAPP-Topstudenten zijn al jarenlang lovend over de programma’s, zo ook afgelopen jaar:
>
Zo maakte Blok I de studenten nieuwsgierig (51%) en gaf hen veel inzicht in de wetenschap (68%).
>
Zo geeft 57% van de PRE-studenten geeft aan dat hun ideeën over wetenschap en onderzoek doen positief
veranderd zijn door hun recente ervaring met het doen van onderzoek in de context van blok IV van het
PRE.
>
De LAPP-Topstudenten geven op hun beurt aan:
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>
>
>
2.3

dat het programma hen een goede indruk heeft gegeven van wetenschappelijk onderzoek (gemiddelde
van de verscheidene programma’s: een 3.3 op een schaal van 5);
dat het programma uitdagend is (een 3.5 op 5)
en dat het programma hun nieuwsgierigheid prikkelde (een 4.0 op 5).
Gerealiseerde beleidsdoelstellingen PRE en LAPP-Top in 2015

2.3.1
Professionalisering selectieprocedure: digitalisering, weging en diversiteit
De selectieprocedure is het afgelopen jaar gedigitaliseerd. In de zomer van 2015 is hier voor het eerst gebruik van
gemaakt. De digitalisering is geëvalueerd door de selectiecommissie en dat heeft niet geleid tot grote
aanpassingen. Voorts is een nieuwe IQ-test ingevoerd waarvan de resultaten worden meegenomen in de selectie,
vooral doordat de resultaten daarvan naast de schoolcijfers kunnen worden gelegd. Tot slot is in overleg met
betrokken scholen een nomineebeleid ingevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat er bij scouting van potentiële PRE’-ers
en binnen de voorselectie meer oog is voor diversiteit.
2.3.2
Diversiteit
Naast de inzet op diversiteit bij de instroom,
is onderzocht in hoeverre knelpunten bestaan
Sirius Summer School (20 juni 2015)
voor deze groep getalenteerde leerlingen in de
35 kinderen uit 6 vwo uit de Schilderswijk volgden in
aanloop naar PRE. Daartoe zijn focusgroepen
Leiden een minicollege Arabisch gegeven door dr. Dorrit
georganiseerd. Concrete belemmeringen die
van Dalen en een minicollege van een Rechtenalumnus,
werden geïdentificeerd zijn: onvoldoende
Abderrazzak Afkyr, inmiddels werkzaam bij het
kennis / informatievoorziening; achterstand
Ministerie van Sociale Zaken, die zelf uit de Schilderswijk
in taal en in vaardigheden (ook bij ouders);
afkomstig is. Andere deelnemende universiteiten zijn TU
soms
weinig
stimulering
vanuit
Delft en EUR. Doel van de Summer School is jonge
leerkrachten/scholen; weinig vertrouwen in
talentvolle migranten en hun ouders in een zo vroeg
de eigen potentie. Deze punten worden
mogelijk stadium bewust te maken van de mogelijkheden
meegenomen om een betere voorlichting.
om talent te ontwikkelen.
Rolmodellen kunnen in dit verband zeer
waardevol zijn (zie verder paragraaf 2.4.1)
zoals bleek tijdens de Sirius Summer School op 20 juni (Schilderswijk University).
2.3.3 Verlenging convenanten PRE-scholen
De PRE en LAPP-Top programma’s blijven populair bij middelbare scholen; een speerpunt was het verlengen
van de convenanten met vwo-scholen. De bestaande convenanten zijn samen met de scholen geëvalueerd.
Belangrijk aandachtspunt bij de nieuwe convenanten is het vormgeven en uitvoeren van het diversiteitsbeleid
zodat de PRE-populatie een bredere afspiegeling vormt van de getalenteerde leerlingen in de betreffende school
(zie ook paragraaf 2.3.2). In totaal zijn 40 contracten afgesloten. Een tiental scholen staat (nog steeds) op de
wachtlijst. De contracten zijn aangegaan voor een periode van 3 jaar met scholen waar al een langdurig
samenwerkingsverband mee bestaat.
2.3.4
Samenwerking met andere universiteiten
In 2015 werden in blok IV twee studentenduo’s begeleid door docenten van de Delftse wetenschappelijke staf.
Met de Rijksuniversiteit Groningen is voor het derde jaar samengewerkt met de Scholierenacademie van de RUG,
en wel via de wedstrijd ‘The Great Debate.’ Studenten van
de debatverenigingen van beide steden verzorgden de
training van de vwo-leerlingen. In het voorjaar heeft het
PRE meegewerkt aan de publicatie ‘Pre-universitaire
verrijkingsprogramma’s in beeld’ van de Regionale
Talentnetwerken. Dit is voortgevloeid uit de
samenwerking met Nederlandse vo-ho programma’s voor
getalenteerde leerlingen. Deze samenwerking heeft ook
geleid tot een gezamenlijke presentatie van drie vo-ho
programma’s op de honoursconferentie ‘Exchanging
Excellence’ van de Radboud Universiteit in Nijmegen in
juni 2015.
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2.4

Beleidsprioriteiten PRE en LAPP-Top in 2016

2.4.1
Diversiteit bij het PRE
Uitgangspunt is het faciliteren van diversiteit in de instroom (bijv. door het nomineebeleid, zie onder 2.3.1): met
partnerscholen moet goed worden afgestemd hoe zij hun
Rolmodellen
verantwoordelijkheid om de juiste scholieren te scouten, kunnen
Speeddatesessies tussen leerlingen
waarmaken. Verder wordt ingezet op de ontwikkeling van rolmodellen
met een migrantenachtergrond en
binnen het PRE. Als laatste wordt aandacht besteed aan de begeleiding
Leidse rolmodellen (Pre/Ba/Ma).
en coaching van deze groep deelnemers binnen PRE en LAPP-Top.

2.4.2
Uitbreiding LAPP-Top modules (per 1 januari 2016 Pre-University Classes)
De naam van LAPP-Top zal in 2016 gewijzigd worden in Pre-University Classes. Deze naam sluit beter aan bij de
feitelijke situatie: het gaat om Honours Classes die openstaan voor getalenteerde scholieren uit de bovenbouw
van het vwo.
Heel belangrijk is verder de uitbreiding van het aantal Classes. De Pre-Classes vormen voor getalenteerde
scholieren een zeer belangrijke kennismaking met de uitdagende studiemogelijkheden die de Universiteit Leiden
biedt en de breedte van haar aanbod. De Classes vormen een goede afspiegeling van de wetenschappelijke
rijkdom van de Leidse academie. Er is nu op sommige vlakken te weinig aanbod, terwijl juist met dit soort classes
getalenteerde scholieren naar Leiden kunnen worden getrokken.
Digitale Pre-Classes
Gedacht wordt aan nieuwe modules van opleidingen die nog geen
Een SPOC Neurofilosofie via het
module aanbieden, interdisciplinaire modules, digitale modules of een
NEO LMS platform van de
module waarbij samengewerkt wordt met externe partners uit het
Universiteit Leiden.
onderwijsveld die een gedeelte van een Pre-Class verzorgen.

3. Honours College (en Honours Classes)
3.1
Inleiding
Het HC (sinds september 2009) 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+programma
(student volgt een dubbele bachelor met extra eisen). Ongeacht de keuze voor een van deze drie HCmodaliteiten, 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
(met name de interfacultaire of interuniversitaire modules zoals LDE en skillsaanbod).
3.2
Het HC in cijfers
Het HC is in 2015 flink gegroeid, zoals in onderstaande tabel te zien is.
Instroom februari 2015
Faculteit
(voorlopige toelating)
Archeologie
15 (in 2014: 14)
Wiskunde en Natuurwetenschappen 79 (in 2014: 53)
Geneeskunde/LUMC
80 3 (in 2014: 52)
Governance and Global Affairs
34 (in 2014: 31)
Rechtsgeleerdheid
98 (in 2014: 59)
Sociale Wetenschappen
89 (in 2014: 96)
Geesteswetenschappen
92 (in 2014: 76)
Totaal
487 (in 2014: 381)

Instroom oktober 2015
(definitieve toelating) 2
9 (in 2014: 12)
64 (in 2014: 42)
60 (in 2014: 51)
33 (in 2014: 34)
93 (in 2014: 47)
99 (in 2014: 76)
145 (in 2014: 61)
503 (in 2014: 322)

Met deze cijfers is de prestatieafspraak voor de instroom in het excellentieonderwijs 2015 (10% van de
bachelorinstroom) ruimschoots behaald, zeker omdat de instroom in het LUC (188 studenten) daarvoor ook
meetelt. Belangrijker nog: de studenten presteren goed en zijn tevreden over hun honoursprogramma, zo blijkt
uit de facultaire evaluaties over 2015.

2

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.
3
HC-Geneeskunde kent geen echte oriëntatiefase.
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In november 2015 ontvingen bijna 150
studenten hun HC-certificaat. Dit aantal
zal de komende jaren flink toenemen,
gezien de groei in het HC.
Het HC werd tot en met 2014
gefinancierd op basis van de
zogenaamde Siriusgelden. In oktober
2014 is de subsidieperiode beëindigd en
in 2015 vond de eindafrekening plaats
met het Ministerie van OCW. De
Eindrapportage
Sirius,
inclusief
financiële eindrapportage, is op 1 juli
2015 ingediend en akkoord bevonden.
Met ingang van 2015 wordt het HC
geheel gefinancierd uit de universitaire
middelen; vanaf 2016 zal de financiering structureel worden ingebed in het universitaire systeem (een resultaat
van de eerdergenoemde Taskforce). Vanaf 2017 zullen de faculteiten een ‘honoursopslag’ ontvangen op de AEGmiddelen en een vast coördinatiebudget. De HC-studenten betalen geen eigen bijdrage.
Vanwege de groei in studentenaantal sinds 2009 is ook het aanbod Honours Classes sterk uitgebreid: in 2014
betrof het nog 28 classes en in 2015 werden39 Honours Classes georganiseerd. Ook het HA-aandeel in deze
classes is gegroeid: in 2014 verzorgde de HA er 12 en in 2015 zelfs 24.
In 2015 is wederom onder de drie jaargangen geëvalueerd hoe hoog de waardering voor het HC is:
>
Het totaaloordeel voor de diverse trajecten (facultaire en individuele trajecten en de dubbele bachelor+) is
gemiddeld een 3,9.
>
‘Het programma stimuleert tot inhoudelijke verdieping en/of verbreding’ scoort onder BA2-studenten een
3,9; onder BA3-studenten een 4,1.
>
‘Het programma draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling’ scoort onder BA2-studenten een 4,0; onder
BA3-studenten een 4,3.
>
Ook geven de studenten aan dat ze het programma aan zouden raden aan vrienden: de BA2-studenten
geven dit onderdeel een 3,8; de BA3-studenten geven een 4.2.
3.3

Behaalde beleidsresultaten HC in 2015

3.3.1
Vergroting instroom en implementatie nieuwe Onderwijsreglement HC
In 2015 is een nieuw Onderwijsreglement van kracht geworden. Dit reglement geldt voor het nieuwe HC-cohort
(2015) en voor de cohorten daarna. Op basis van dit nieuwe reglement zijn in 2015 nadere uitwerkingen en
praktische handleidingen gemaakt voor de twee nieuwe HC programma’s: het Individuele traject en de dubbele
bachelor+. Verder is uitgebreid ingezet op afstemming tussen de faculteiten en het uitwisselen van best practices
(bijv. i.v.m. de begeleiding van het individuele traject door de HCHC Fair (27 januari 2015)
coördinatoren) en kwaliteitszorg (bijvoorbeeld via de opzet van
Grootschalige en interactieve
facultaire examencommissies). Als laatste is, naar aanleiding van
informatiebijeenkomst over het HC.
de Taskforce Instroom HC die in 2014 een aantal adviezen
Met medewerking van hoogleraren,
presenteerde, hard gewerkt om de instroom in het HC te
HC-coördinatoren en studentvergroten hetgeen heeft geresulteerd in het (ruimschoots) halen
ambassadeurs: 450 bezoekers.
van de prestatieafspraak in 2015.
3.3.2
Uitbreiding aanbod honours classes
Vorig jaar is besloten het aanbod HA-classes uit te breiden. Dit zijn classes die aanvullend op het facultaire
aanbod vanuit de HA worden georganiseerd. Het profiel van deze HA-classes is ofwel de ontwikkeling van skills
(zoals onderhandelingsvaardigheden, public speaking, motivatie etc.) dan wel de ontwikkeling van
interdisciplinaire kennis, perspectieven en vaardigheden (zoals ook relevant bij bespreking van actuele
onderwerpen zoals islam in Nederland. Dit laatste profiel beoogt tevens de onderlinge samenhang tussen de HCtrajecten te vergroten (i.g.v. interfacultaire / interdisciplinaire samenwerking of interuniversitaire samenwerking,
zoals LDE. De keuze om het ‘HA-aanbod’ uit te breiden, was ingegeven door de sterke groei van de instroom in
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het HC en door de wil de faculteiten te ontlasten door hen de
ruimte te geven de eigen trajecten en de nieuwe HCmodaliteiten van het vrije traject en de dubbele bachelor+ ten
behoeve van deze groei goed in te regelen. Tot slot was de
uitbreiding van het aanbod ook gewenst omdat Honours
Classes tevens bedoeld zijn om gemotiveerde reguliere
studenten (dus niet HC-studenten) de mogelijkheid te geven
Honoursonderwijs te kunnen volgen. Door toename van het
aantal HC-studenten mag de deelname van de reguliere
student niet in de verdrukking komen.

Honours Class ‘Changemakers’
In samenwerking met de gemeente Leiden
en onder begeleiding van Job Cohen,
Thorbeckehoogleraar aan de UL, maken
studenten kennis met lokale democratie
en zetten hun eerste schreden op het pad
van (lokaal) leiderschap.

3.3.3
Verdere verbeteringen op het vlak van de kwaliteitszorg
Met het consolideren van de HA en het honoursonderwijs in zijn geheel zijn ook stappen gezet op het vlak van
verbetering van de kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg in het HC is een gedeelde verantwoordelijkheid van HA en
faculteiten, waardoor goede afstemming noodzakelijk is. Op twee fronten zijn vorderingen gemaakt: een
kwaliteitszorggids is opgesteld, zoals hierboven benoemd, en er is veel aandacht besteed aan afstemming tussen
de facultaire examencommissies en de HA-examencommissie. De gemaakte werkafspraken zullen in 2016 met
elkaar worden geëvalueerd. Meer informatie over het functioneren van de HA-examencommissie voor HC is te
vinden zijn in het jaarverslag van de examencommissie HA.
3.3.4
Onderzoeken naar diversiteit en talentcoaches
Het HC moet toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor studenten met uiteenlopende achtergronden. Diversiteit in
de studentenpopulatie biedt – om verschillende redenen – grote voordelen voor alle deelnemers en is juist van
belang voor thema’s die in het honoursonderwijs centraal staan, zoals kritisch en creatief denken en
leiderschapsvaardigheden. Uit de instroomcijfers in de bachelor opleidingen blijkt dat een rijke verscheidenheid
aan studenten hun weg naar Leiden vindt, maar niet
Belang talentcoaches
automatisch ook naar het Leidse honoursonderwijs. Om die
HC-studenten zijn zeer verschillend en
reden zijn in 2015 verschillende gesprekken gevoerd om te
hebben vaak uiteenlopende
onderzoeken of er bijzondere knelpunten waren die hier spelen.
keuzemogelijkheden, zowel binnen het
Genoemd werden: persoonlijke culturele factoren (bijvoorbeeld
HC als daarbuiten. Goede begeleiding
thuis wonen en verplichtingen thuis), de selectiecriteria
via een talentcoach is essentieel: een
(afschrikkend
in
plaats
van
motiverend),
de
academisch rolmodel dat de student
informatievoorziening, ook naar ouders toe (die soms de taal
begeleidt bij het maken van keuzes
niet spreken), beeldmateriaal (studenten herkennen zich er niet
binnen hun studie en hierna.
in) en de behoefte aan goede begeleiding binnen het
programma.
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3.4

Beleidsinitiatieven HC 2016

3.4.1
Implementatie advies Taskforce en Onderwijsreglement HC
Een belangrijke beleidsprioriteit binnen het
HC is het komende jaar zorgen voor
uitvoering van het advies van de taskforce wat
betreft de financiering en organisatie van het
honoursonderwijs
en
de
verdere
implementatie en evaluatie van het
Onderwijsreglement HC. Wat dat laatste
betreft, zal de focus met name liggen op het
evalueren van het eerste jaar dubbele
bachelor+ en het Individueel traject, en op
het verder implementeren van een werkbaar
en hoogwaardig kwaliteitszorgsysteem (o.a.
aan de hand van peer review).
3.4.2
Onderwijsinnovatie
In 2016 zet de HA in op onderwijsinnovatie.
De plannen omschreven in paragraaf 1.4.2
zullen ook binnen het HC worden uitgevoerd:
HC-docenten (zowel in de facultaire trajecten
als in de Honours Classes) zullen gebruik
kunnen maken van de door de HA geboden
mogelijkheden. Het Honours Class aanbod
van de HA biedt veel mogelijkheden voor
innovatie.
Vanwege
de
grote
studenteninstroom in 2015 zal de HA in 2016
extra classes organiseren (in totaal 105 EC)
die complementair zijn aan het aanbod van
honours classes in de faculteiten. In de HC
Adviesraad is besloten dat voor de verdeling
van de honours classes vanaf 2016-2017
wordt ingezet op een 50/50-verdeling; de HA
en de faculteiten organiseren ieder de helft
van het benodigde aantal honours classes.
3.4.3
Talentcoaches en docentprofessionalisering
Naar aanleiding van het onderzoek naar de behoefte aan begeleiding dat in 2015 is uitgevoerd, is een Handboek
Talentcoaches opgesteld, met daarin handreikingen voor o.m. begeleidingsmomenten en -activiteiten. Dit
Handboek zal in 2016 worden voorzien van wetenschappelijke inzichten over talentcoaching zodat evidencebased begeleiding het uitgangspunt kan zijn. Voorts werkt de HA mee aan een proef met ‘buddies’ (ouderejaars
studenten) binnen het HC Sociale Wetenschappen zodat de daaruit voortvloeiende best practices kunnen worden
gedeeld. Tevens wordt in het kader van docentprofessionalisering een cursus ‘motivatie’ aangeboden aan
geïnteresseerde HC-talentcoaches. Deze module is vorig jaar ontwikkeld binnen het LLP, in het kader van de
professionalisering van docentcoaches en is goed geëvalueerd. Specifiek ten behoeve van docent
professionalisering wil de HA als complementair aanbod op bijvoorbeeld BKO/SKO de uitwisseling bevorderen
van best practices met betrekking tot innovaties in het onderwijs. Daartoe zal de HA zowel met docenten als met
studenten samenwerken. Een ander initiatief van de HA is het ontwikkelen van een aanbod van inspirerende
lunchbijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten om hen te inspireren en hen in aanraking te brengen met
initiatieven op het gebied van onderwijsvernieuwing, internationalisering, interdisciplinariteit en diversiteit, etc.
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4. Leiden Leadership Programme
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. In 2015 vond de eindaudit plaats door de Siriuscommissie. De commissie concludeerde:
‘Het LLP scoort op vrijwel alle indicatoren positief. Het programma scoort goed op kwaliteit en tevredenheid van
studenten en van het werkveld. De commissie zag deze positieve ontwikkeling terug in de gesprekken die met alle
betrokkenen zijn gevoerd.’

Leiden Leadership Programme

LLP
Extracurriculair bovenfacultair programma (15
EC) voor getalenteerde masterstudenten.
Focus op (leiderschaps-)vaardigheden en
persoonsvorming.
Kent een praktijkopdracht bij een van de
partnerorganisaties, waar de studenten
samenwerken in interdisciplinaire teams.
Opengesteld voor master honoursstudenten van
de TU Delft.
4.2

Het (I)LLP in cijfers

Aanmeldingen 2015-2016
Toelatingen 2015-2016
Uitgereikte certificaten 2014-2015
Eigen bijdrage

International LLP
Extracurriculair bovenfacultair Engelstalig
programma (4 EC) voor internationale en
internationaal gerichte masterstudenten.
Focus op (leiderschaps-)vaardigheden en
persoonsvorming.
Kent geen praktijkopdracht.
Opengesteld voor master honoursstudenten van
de TU Delft.

LLP
160
82
87 (startgroep: 89)
€250,-/student

ILLP
66
24
19 (startgroep: 22)
€200,-/student

Ook de waardering voor het programma is groot:
>
33% van de LLP-studenten 2014-2015 gaven aan dat ze het LLP mee hebben laten wegen in hun keuze voor
een master in Leiden.
>
Eindoordeel over LLP 2014-2015: 4,6 op een schaal van 5.
>
Evaluatie partnerorganisaties 2014-2015:
> Niveau studenten: 4,4 op een schaal van 5;
> Nut eindresultaat voor de organisatie: 4,3 op een schaal van 5.
4.3

Behaalde beleidsresultaten in 2015

4.3.1
Verbeteringen ten aanzien van stakeholders in het LLP
Het afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan het afnemend veld (partnerorganisaties) door in te zetten op
goed accountmanagement. Dit heeft effect gehad. Ten eerste zijn bijna alle partnerorganisaties opnieuw partner
in 2015/2016. Ten tweede is ingezet op een pool van partnerorganisaties zodat een partner ook een jaar wel
betrokken kan zijn bij het LLP zonder een team te begeleiden in het kader van een praktijkopdracht. Voorts is het
uitgangspunt om per partner maatwerk te leveren ten aanzien van hetgeen naast het LLP gewenst is (andere
service vanuit de UL) succesvol gebleken. Zo is dit jaar op verzoek van sommige partners een cursus gegeven
waarin de kennis die in het LLP beschikbaar is over het aansturen van medewerkers met de partners is gedeeld.
Anderen wensten een speeddate met studenten, ook dat is georganiseerd. Weer andere partners hebben een
netwerk- en ervaringsuitwisselingsbijeenkomst met elkaar gehad. In alle gevallen zijn de activiteiten goed
gewaardeerd. Tot slot beginnen organisaties zich eigener beweging aan te melden: het lijkt er dus sterk op dat het
programma het werkveld ‘bereikt’.
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Een
zeer
belangrijke
andere
stakeholder is de docentcoach. De
waardering voor hen is hoog:
>
De vraag ‘Mijn docentcoach was
voor mij van meerwaarde’
scoorde in 2014/2015 een 4,2
(op een schaal van 5 met 61
respondenten);
>
Eindoordeel
over
de
docentcoach: 4,2 (op een schaal
van 5).
In overleg met de docentcoaches zijn
dit
jaar
extra
verbeteringen
doorgevoerd ten aanzien van de
informatievoorziening en er zijn meer
mogelijkheden
gecreëerd
voor
onderling overleg en kennisuitwisseling. Ook heeft het merendeel van de coaches deelgenomen aan de
trainingenreeks ‘Management van Motivatie’.
4.3.2
Alumnibeleid
Het (I)LLP heeft zo’n 300 alumni die inmiddels als young
professional actief zijn. De HA wil deze alumni op een
inhoudelijke en informele manier betrokken houden bij
elkaar en bij het programma. Daartoe is in november 2015
het eerste alumniseminar georganiseerd, waarbij twee
praktijksprekers (mr. Liesbeth Spies (burgemeester) en
prof. dr. Angela Maas (cardioloog)) zijn uitgenodigd om
met de (I)LLP-alumni in gesprek te gaan. De opkomst was
hoog (het seminar was overtekend: 80 deelnemers) en de
bijeenkomst werd zeer gewaardeerd. De HA is voornemens
twee van deze seminars per jaar te organiseren.
4.4
Beleidsinitiatieven LLP 2016
In de LLP-Adviesraad is begin 2016 de toekomst van het LLP besproken. Onderstaande beleidsinitiatieven zijn
daar een gevolg van.
4.4.1
Ontwikkelen LLP modules (summer courses) voor masterstudenten
Het huidige LLP biedt ruimte aan ongeveer 2% van de masterstudenten van de UL. Omdat deelnemende
studenten het programma ervaren als een verrijking op hun studieloopbaan, wordt in 2016 onderzocht hoe
(onderdelen van) het programma breder beschikbaar kunnen worden gesteld. Eén van de mogelijkheden hiertoe
is de ontwikkeling van een summer course LLP die meerdere keren kan worden aangeboden zodat jaarlijks een
100-tal extra masterstudenten hun leiderschapsvaardigheden kunnen ontwikkelen.
4.4.2
Ontwikkelen LLP voor alumni
In de praktijk blijkt het geleerde in het LLP voor de ruim 300 alumni zeer relevant te zijn. Kenmerkend is dat zij
de awareness, de kennis en de vaardigheden uit het LLP daadwerkelijk toepassen in de praktijk en dat ze daar op
de arbeidsmarkt voordeel uit halen. Tegelijkertijd groeit bij deze groep de vraag naar een vervolg op het LLP: zij
ervaren een dynamische arbeidsmarkt en voelen de behoefte aan verdere persoonlijke ontwikkeling en het leren
van nieuwe vaardigheden. Het LLP gaat in 2016 onderzoeken op welke wijze hieraan tegemoet kan worden
gekomen.
4.4.3
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 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
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nieuwe doelgroep. Uit verkennende gesprekken met
huidige promovendi blijkt veel interesse te bestaan
voor een dergelijk programma. In 2016 zal worden
onderzocht of de HA hierin een rol zou kunnen spelen.

Conclusie

2015 was voor de HA een belangrijk jaar. Het bestuur
van de HA is verheugd over het besluit van het CvB om
het honoursonderwijs structureel in te bedden in de
UL. Zo wordt de jarenlange inzet van zeer velen binnen
de Universiteit Leiden beloond en ligt er een stevige
basis voor het organiseren en vernieuwen van het
Leidse honoursonderwijs in de toekomst. Het
bestaande honoursaanbod is waardevol gebleken voor studenten en maatwerk leveren is mogelijk. De rol van de
HA in deze blijft die van een verbindend platform tussen alle betrokkenen bij dit onderwijs: verbinden,
faciliteren, enthousiasmeren en inspireren blijven in dat verband kerndoelstellingen. Om die rol goed te kunnen
vervullen is het belangrijk dat de HA een slagvaardige en efficiënte organisatie vormt. Op dat vlak zijn dit jaar
nuttige voorstellen gedaan die – na definitieve goedkeuring door het CvB – in 2016 hun beslag zullen krijgen.
Dat zal de honoursprogramma’s en hun studenten ten goede komen. Alle reden dus om met vertrouwen uit te
kijken naar de ontwikkelingen in 2016 en aan de slag te gaan om de beleidsdoelstellingen voor dat jaar te
realiseren.
Het bestuur van de Honours Academy,
Willemien den Ouden
Chris de Kruif
Jan Oudemans
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