Jaarverslag Honours Academy 2013

Bij ons leer je de wereld kennen

Inleiding
Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Honours Academy, gesloten tussen de faculteiten
respectievelijk het LUMC en het College van Bestuur in oktober 2013, legt het bestuur van de Honours Academy (hierna:
‘de HA’) in dit jaarverslag 2013 (voor de eerste maal) verantwoording af over de organisatie van de HA en het gevoerde
en te voeren onderwijsbeleid met betrekking tot drie extra-curriculaire honoursprogramma’s: PRE-University College,
Honours College en het Leiden Leadership Programme. De Universiteit Leiden heeft met deze drie programma’s een
keten van honoursonderwijs ingericht voor de sterk gemotiveerde en getalenteerde studenten. Via de HA, werkt de
Universiteit Leiden aldus aan een overkoepelende honourscommunity van studenten, docenten en andere betrokkenen
waaronder externe partnerorganisaties.
Dit jaarverslag kent vier onderdelen: (1) de organisatie van de HA; (2) het PRE-University College; (3) het Honours
College en (4) het Leiden Leadership Programma. Elk van deze vier verslagonderdelen kent dezelfde opbouw: een
inleiding, de kerncijfers, een beschrijving van de gerealiseerde beleidsdoelstellingen in 2013 en tot slot een beschrijving
van de beleidsinitiatieven voor 2014.

1. Organisatie
1.1 Inleiding
De Honours Academy i.o. is per 1 september 2012 van start gegaan
en per oktober 2013 geformaliseerd bij Gemeenschappelijke Regeling
Honours Academy (hierna: ‘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 (hierna: ‘het reglement’). Sinds de
inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling en het reglement
staat de HA onder leiding van een bestuur bestaande uit een Dean
(prof. dr. W. den Ouden), een onderwijsdirecteur (dr. C. de Kruif)
en een studentlid (Georgina Kuipers BA, voormalig LUC-student en
momenteel LLP-student).
1.2 Cijfers
De HA kent momenteel een personele bezetting van in totaal 11,4 fte.
De betreffende medewerkers zijn werkzaam op basis van detachering
vanuit de verschillende faculteiten, het ICLON en het Bestuursbureau.
Tijdelijke medewerkers (zoals bijv. de assessor) zijn aangesteld bij
JobMotion.
1.3 Gerealiseerde beleidsdoelstellingen 2013
In 2013 is ingezet op (1) het creëren van (structureel) bestuurlijk overleg met de verschillende universitaire stakeholders,
(2) het uitbouwen van de universiteitsbrede honourscommunity, (3) het binnen de eigen organisatie instellen van een
programma-overstijgend beleids- en kwaliteitsoverleg. Andere beleidsdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld de verbetering
van de kwaliteitszorg, zijn gerealiseerd in het kader van de verschillende onderwijsprogramma’s en zullen daar worden
besproken.
1.3.1.

Nieuwe vormen van structureel bestuurlijk overleg

Ten eerste is in 2013 ingezet op het opstarten van nieuwe vormen van structureel bestuurlijk overleg met verschillende
universitaire stakeholders zoals de faculteitsbesturen, de facultaire hoogleraar-trekkers en coördinatoren en het LASSO.
Twee keer per jaar wordt overleg gevoerd tussen het HA-bestuur en de faculteitsbesturen, hoogleraar trekkers en
coördinatoren. In deze overleggen komen onderwerpen aan bod die alle drie de programma’s aangaan: in-, door- en
uitstroom, kwaliteitszorg, de samenwerking tussen de verschillende examencommissies, flexibilisering van de facultaire
programma’s en verduurzaming van het onderwijs. Het overleg tussen het HA-bestuur en het LASSO vindt elke zes
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weken plaats. De hier beschreven bestuurlijke overleggen zijn tijdsintensief maar hebben in grote mate bijgedragen aan
de goede relaties tussen de HA en de diverse stakeholders, de continue kwaliteitsverbetering van het honoursonderwijs,
een duidelijker en efficiënter definiëring van de aanvullende rol en taken van de HA en een scherpere beleidsprioritering
van de HA.
1.3.2.

Versterken universitaire honourscommunity

Ten tweede is in 2013 samen met de faculteiten ingezet op het uitbouwen van de universitaire honourscommunity. Dit is
gebeurd langs verschillende lijnen: (a) het vergroten van student-betrokkenheid bij de organisatie, (b) het ondersteunen
van de honours-studievereniging, (c) het organiseren van programma-overstijgende honoursevenementen en (d) het
intensiveren van contacten met het Leiden University College (hierna: ‘LUC’) en de TUDelft.
(a) Vergroting student-betrokkenheid bij de organisatie
Vergroting van student-betrokkenheid bij de organisatie is geschied door het instellen van verschillende
studentcommissies: een onderwijscommissie, een PR-commissie en een evenementencommissie. Hoewel het
enthousiasme en de ambitie bij studenten groot was, bleek gedurende het jaar dat meer sturing en service vanuit de
organisatie gewenst was en dat doelen moesten worden bijgesteld. Om die reden zijn de commissies in overleg met
studenten omgevormd tot studentenpoules met een concretere taakstelling. Zo is de PR-commissie omgevormd tot de
HA-nieuwsbriefredactie. De HA-nieuwsbrief komt 3 tot 4 maal per jaar uit en wordt voor en door honoursstudenten
gemaakt. De continuïteit is gewaarborgd doordat de Nieuwsbriefredactie onder leiding is gesteld van de medewerker
van de HA die zich bezig houdt met communicatie. Studenten die willen participeren bij en meedenken over
evenementen van de HA, hebben plaats genomen in een poule van student-ambassadeurs die onder leiding staat
van de evenementencoördinator van de
HA. De betrokken studenten kunnen per
evenement of per semester participeren.
De honoursstudenten die lid waren van de
Onderwijscommissie is aangeboden deel
uit te gaan maken van de verschillende
Opleidingscommissies of de verschillende
Adviesraden (deelraden) die op grond van
de gemeenschappelijke regeling c.q. het
reglement zijn ingesteld.
(b) Het ondersteunen van de honoursstudievereniging
Op initiatief van studenten is de studievereniging Stichting Leiden honours Community (hierna: ‘SLHC’) in 2012/2013
open gesteld voor alle honoursstudenten. Deze vereniging vormt inmiddels de backbone van de honourscommunity
van studenten. De SLHC kent ongeveer 170 leden en organiseerde het afgelopen jaar o.m. kroeglezingen en een
interdisciplinaire studiereis naar Zwitserland. Inmiddels is per september 2013 een ambitieus nieuw bestuur aangetreden,
met daarin vertegenwoordigers uit alle facultaire trajecten. De HA faciliteert de SLHC zowel organisatorisch als
financieel. In 2012/2013 ging het om een bedrag van +/- EUR 3.500,-. Deze financiële bijdrage is geen vast bedrag maar
is afhankelijk van het activiteitenplan van de SLHC. Structureel overleg tussen de Onderwijsdirecteur en het SLHCbestuur zorgt voor goede afstemming van activiteiten, heldere afspraken met betrekking tot beleidsprioriteiten en
onderlinge informatievoorziening. De SLHC legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht, bestaande uit een aantal
leden van de wetenschappelijke staf van de verschillende faculteiten.
(c) Organisatie universiteitsbrede programma-overstijgende evenementen
Ter versterking van de community heeft de HA verschillende evenementen georganiseerd. De HA heeft daarbij tot doel
de learning community te versterken. Dit gebeurt in samenspraak met honoursstudenten en de SLHC (zie ook onder
(a) en (b)). Daarbij ontmoeten honoursstudenten en docenten elkaar tijdens inhoudelijke bijeenkomsten. Voorbeelden
van de learning community in 2013 zijn geweest het Honours Academy Café, de interdisciplinaire verplichte honours
classes en de kroeglezingen van de SLHC. Belangrijk is voorts dat op 14 februari 2013 een universiteitsbrede HA
kick off is georganiseerd onder de titel ‘Falling in love with the Honours Academy’. Tijdens die bijeenkomst zijn
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belangrijke aandachtspunten uit de Siriusaudit van 2012 besproken met beleidsmakers,
docenten, studenten, coördinatoren en betrokkenen van buiten de Universiteit. De
uitkomsten van de workshops zijn verder geprioriteerd en vormen de basis voor verdere
beleidsontwikkeling door de HA. Eveneens wordt op initiatief van honoursstudenten
sinds 3 jaar het honoursconcert georganiseerd. De laatste editie hiervan vond plaats op
9 januari 2014. Het concert werd georganiseerd in samenwerking met de TUDelft. Van
Leidse zijde werd de muziek verzorgd door Leidse PRE-, HC- en LLP-studenten.
De HA probeert de evenementen zo te plannen dat studenten uit alle programma’s
kunnen participeren (bijvoorbeeld door de evenementen te plannen op een
maandagmiddag, zodat PRE-studenten na hun colleges in Leiden aanwezig kunnen
zijn) en thema’s te kiezen die voor verschillende doelgroepen aansprekend zijn. Dit blijft
een uitdaging omdat de fase waarin de honoursstudenten verkeren (van scholieren tot
masters) en de interessegebieden zeer verschillend (kunnen) zijn.
(d) Intensivering van contacten met het LUC
Inhoudelijke samenwerking tussen de HA en het LUC en gezamenlijke communityvorming is van groot belang.
Afgelopen jaar is door studenten van het HC en LUC gezamenlijk de zogenaamde diversiteitsdag georganiseerd, zijn
HC-staf en -studenten aanwezig geweest bij de Christmas Lecture van LUC en zijn tussen de twee studieverenigingen
van LUC en HA dwarsverbanden gelegd. Daarnaast hebben studenten over en weer honours classes gevolgd en heeft een
klein aantal HC-studenten vakken gevolgd bij het LUC (meer daarover bij de beschrijving van de resultaten in het kader
van het Honours College 2013).
1.3.3

Instellen van een intern programma-overstijgend beleids- en kwaliteitsoverleg

Onder leiding van de Onderwijsdirecteur is een regulier overleg ingesteld waarin programma-overstijgende beleidsen kwaliteitszaken worden besproken. Deelnemers aan het overleg zijn de assessor, de beleidsmedewerker van de
HA, de drie programma-coördinatoren en de
inhoudelijk verantwoordelijke voor het LLP. Het
beleids- en kwaliteitsoverleg adviseert het HAbestuur op programma-overstijgende beleids- en
kwaliteitsonderwerpen. Concrete resultaten van dit
overleg in 2013 zijn de instelling van een ‘plan-docheck-act’-cyclus voor de gehele organisatie, een heldere
beleidsprioritering binnen de onderwijsprogramma’s
en op programma-overstijgend niveau, het omvormen
van de student-commissies, het uitwisselen van best
practices en het efficiënter inrichten van processen
zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de selectie van
studenten.

1.4 Beleidsdoelstellingen 2014
Naast het voortzetten van de onder 1.3 beschreven beleidsdoelstellingen en de beleidsprioriteiten die zijn beschreven bij
de verschillende onderwijsprogramma’s (zie onderdelen 2, 3 en 4 van dit jaarverslag), zijn specifiek op het vlak van de
organisatie de volgende beleidsprioriteiten gesteld: de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling en het reglement
(par. 1.4.1) en het verder ontwikkelen van de LDE-samenwerking (par. 1.4.2).
1.4.1

De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling en het reglement

Belangrijk onderdeel van de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling en het reglement is het instellen van alle
daarin genoemde organen. Het gaat om de HA-Adviesraad (bestaande uit de voorzitters van de drie deeladviesraden,
drie studentleden daaruit en twee externe leden), de drie deeladviesraden (per programma) en de opleidingscommissies.
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Hierbij moet worden vermeld dat er al een Honours Council bestond, die de taken van de verschillende
adviesraden deels al uitvoerde tijdens de projectfase van de verschillende programma’s. Andere organen, zoals de
toelatingscommissies voor PRE en LLP waren reeds ingesteld (en worden jaarlijks opnieuw door de Dean ingesteld) en
functioneren naar behoren. De HC-toelatingscommissies vallen binnen de facultaire verantwoordelijkheid en bestaan
sinds de aanvang van het Sirius-project. De invulling van deze facultaire commissies verschilt per faculteit. De HA zal
komende periode in overleg treden met de faculteiten, zodat meer transparantie ontstaat over deze commissies. De
examencommissie HA (met een aparte kamer voor elk programma) is per september 2012 opgericht en functioneert
momenteel voor het tweede jaar; de eerste ervaringen zijn bevredigend.
1.4.2

Ontwikkeling LDE-samenwerking

Tussen de verschillende deans van de Honours Academies van LDE is in december 2013 overleg opgestart. Doel ervan
is het uitwisselen van best practices en het onderzoeken van verdere samenwerkingsmogelijkheden. De samenwerking
tussen Leiden en TUDelft is inmiddels concreet vorm gegeven: zo nemen honoursstudenten van de TUDelft deel aan
een pilot in het kader van LLP en worden enkele PRE-studenten voor hun onderzoek begeleid door wetenschappelijke
staf vanuit de TUDelft. In 2014 zal onderzocht worden op welke wijze intensiever kan worden samengewerkt op het
vlak van de drie onderwijsprogramma’s (PRE, HC en LLP). Op het vlak van LDE worden in het HC momenteel twee
honours classes aangeboden waaraan LDE-docenten meewerken. Voor meer informatie over de LDE-samenwerking
zij ook verwezen naar de specifieke onderdelen in dit jaarverslag over de onderwijsprogramma’s (par. 2, 3 en 4 van dit
jaarverslag).

2. PRE-University College
2.1. Inleiding
Onder het PRE-University College valt zowel het honoursprogramma ‘PRE-University College College’ (hierna:
‘het PRE’) als het ‘Leiden Advanced PRE-University College Programme for Topstudents’(hierna: ‘LAPP-Top’), het
universitaire aanbod van losse keuzemodules.
Het PRE is een tweejarig honoursprogramma van 15 EC voor getalenteerde 5- en 6-vwo’ers die hiertoe op basis
van selectie toegang krijgen; het gaat jaarlijks om ruim 90 studenten. Het PRE viert in 2013 (en 2014) haar tienjarig
jubileum. Het PRE kent in het kader van de kwaliteitszorg een eigen examencommissie (een kamer van de HAexamencommissie), een opleidingscommissie en een toelatingscommissie. Tot slot kent het PRE een PRE-Adviesraad, die
bestaat uit vertegenwoordigers van de partnerscholen, twee hoogleraren van de UL betrokken bij het PRE-onderwijs en
enkele PRE-mentoren. Afronding van het PRE geeft recht op een certificaat.
Het LAPP-Top bestaat uit onderwijsmodules van (maximaal) acht bijeenkomsten waarbij deelnemende vwo-leerlingen
uit de bovenbouw ervoor kiezen zich te verdiepen in één onderwerp. De LAPP-Top modules worden verzorgd door
Leidse opleidingen. Deze zijn op maat gemaakt en hieraan worden geen studiepunten toegekend. Wel wordt het
onderwijs erkend in studielasturen. De betrokken leerlingen ontvangen na afloop van de module een certificaat. De
LAPP-Top modules worden jaarlijks geëvalueerd en naar aanleiding daarvan verbeterd. Gezien de meer bescheiden opzet
van het LAPP-Top is er geen uitgebreid kwaliteitszorgsysteem ingesteld zoals voor het PRE; de lasten die dat met zich
mee zou brengen, zouden disproportioneel zijn.

2.2. Cijfers PRE en LAPP-Top
Het instroomcijfer van het PRE ligt voor 2013 op een aantal van
96 eerstejaars 5 vwo-ers. Het aantal tweedejaars PRE-studenten in
2013 bedraagt 92. In 2013 rondden 93 (van oorspronkelijk 97) PREstudenten (6 vwo) hun tweejarig programma af met een diploma.
PRE-studenten betalen een eigen bijdrage van EUR 200,-/jaar. Scholen
betalen een bijdrage van EUR 1.000,- per school per jaar en daarbij
EUR 100,- per leerling per jaar. De PRE-alumni worden toegelaten tot
prestigieuze buitenlandse universiteiten als University of Oxford, John
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Hopkins University, New York University voor een BA-opleiding. Ook zijn de eerste PRE-ers inmiddels doorgestroomd
in het HC en van daaruit in het LLP. In 2013 konden zeven van dergelijke ‘stapelaars’ in het LLP worden verwelkomd.
Er wordt geen structureel onderzoek gedaan naar de prestaties en carrières van PRE-alumni; daarvoor ontbreken de
middelen.
Wat LAPP-Top betreft, is het aantal (na selectie) geaccepteerde leerlingen in 2013 gegroeid tot in totaal 312 deelnemers
(van de 433 aanmeldingen), verdeeld over vijftien opleidingen. Het aantal participerende scholen in het LAPP-Top blijft
groot (ongeveer 80 scholen) en bestond vooral uit gymnasia en lycea in de provincies Noord- en Zuid-Holland, NoordBrabant en Utrecht. De betrokken leerlingen betalen een bijdrage van EUR 75,- voor het volgen van LAPP-Top.

2.3. Gerealiseerde beleidsdoelstellingen PRE en LAPP-Top in 2013
In 2013 zijn verschillende beleidsdoelstellingen bereikt voor het
PRE. Ten eerste is het PRE verder inhoudelijk verbeterd naar
aanleiding van de visitatie in mei 2012 (par. 2.3.1). Ten tweede is de
samenwerking met andere universiteiten geïntensiveerd (par. 2.3.2).
Wat LAPP-Top betreft, zijn nieuwe cursussen ontwikkeld in 2013
(par. 2.3.3). Ook is het initiatief genomen tot digitalisering van
LAPP-Top (par. 2.3.4).
2.3.1

Verbeteringen in het PRE naar aanleiding van visitatie 2012

In 2013 is een plan van aanpak geschreven voor de verdere verbetering van het PRE, naar aanleiding van het rapport van
de visitatiecommissie van mei 2012. Ter voorbereiding op de uitvoering van dit plan van aanpak zijn in 2013 de nodige
voorbereidingen getroffen. Er is een commissie ‘internationalisering’ en een commissie ‘digitalisering’ ingesteld. Beide
commissies zullen in het voorjaar van 2014 met adviezen komen.
2.3.2

Samenwerking met andere universiteiten

In 2013 is zowel de samenwerking met de RUG als met de TUDelft geïntensiveerd. Wat de RUG betreft, is voor het eerst
samengewerkt met de Scholierenacademie van de RUG. Bij The Great Debate, een wedstrijd tussen Leidse leerlingen
van PRE en LAPP-Top en leerlingen van de Groningse Scholierenacademie streden de leerlingen om de eer van beste
debater. De studenten van de debating verenigingen van beide steden verzorgden de training van de vwo-leerlingen.
Ook is in 2013 meer samenwerking gezocht voor het PRE met de TUDelft. In blok IV zijn drie duo’s begeleid door docenten
van drie verschillende groepen van de Delftse wetenschappelijke staf, te weten de Interactive Intelligence Group, de
Aerospace Structures and Materials Group en de Aerodynamics, Wind Energy, Flight Performance and Propulsion Group.
Beide samenwerkingen verlopen naar tevredenheid en zullen in 2014 naar alle waarschijnlijkheid worden voortgezet.
2.3.3

Nieuwe LAPP-Top modules

De belangstelling binnen de universiteit om LAPP-Top programma’s te ontwikkelen groeit: in 2013 hebben de
opleidingen Japans en Archeologie een nieuw LAPP-Top programma ontwikkeld. Het programma Japans is een
verdiepend programma over Japanse taalkunde en bij Archeologie buigen de leerlingen zich over de Merovingische
opgravingen in Oegstgeest en krijgen zo inzicht in het onderwijs dat Archeologie te bieden heeft.
2.3.4

Digitalisering van LAPP-Top modules

In 2013 is een begin gemaakt met het ontwerpen van een App voor een LAPP-Top module over filosofie. Middelbare
scholieren uit de bovenbouw van het vwo kunnen aldus een digitaal LAPP-Top programma volgen. In 2014 zal deze
App klaar zijn voor gebruik. Bij succes kan dat een enorme uitbreiding van het bereik van excellentieprogramma’s voor
scholieren betekenen. Daar is veel vraag naar, waaraan de HA op dit moment niet kan voldoen.
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2.4
Beleidsprioriteiten PRE en LAPP-Top in 2014
Zowel voor het PRE als voor het LAPP-Top zijn enkele beleidsprioriteiten voor 2014 geformuleerd. Naast de voortzetting
van de hiervoor beschreven beleidsinitiatieven uit 2013 zijn dit meer specifiek de volgende.
Voor het PRE lopen de contracten met de middelbare scholen af in 2015. Nieuwe contracten zullen daarom in 2014
worden afgesloten (par. 2.4.1). Uitvoering van het plan van aanpak en de instelling van de adviescommissies op het
vlak van ‘internationalisering’ en ‘digitalisering’ zullen leiden tot nieuwe initiatieven (par. 2.4.2). Voor het LAPP-Top zal
de hiervoor beschreven App worden ontwikkeld en worden geëvalueerd (par. 2.4.3). Eveneens zal voor het LAPP-Top
intensiever worden samengewerkt met relevante stakeholders (par. 2.4.4).
2.4.1

Nieuwe contracten ten behoeve van het PRE

In het kader van het PRE wordt momenteel samengewerkt met
40 gecontracteerde scholen. In 2015 lopen deze contracten af
(contractduur is vijf jaar). De samenwerking met elk van deze
scholen is inmiddels geëvalueerd en op basis daarvan wordt in
2014 met alle scholen heronderhandeld. Ook met nieuwe scholen
(aangemeld en op een wachtlijst geplaatst) zal worden gesproken.
Vanwege het beperkt aantal plaatsen in het PRE (maximaal 95
deelnemers op jaarbasis) zal niet primair worden ingezet op
uitbreiding van het aantal gecontracteerde scholen. Wel zal in het
kader van het diversiteitsbeleid voor het PRE gekeken worden
naar de mogelijkheden om met andere scholen te gaan samenwerken; gezocht wordt met name naar scholen met meer
leerlingen met een niet-westerse achtergrond. Daartoe staat in het voorjaar van 2014 een overleg gepland met de nieuwe
universitaire diversiteitsofficer en zal een (begin van) diversiteitsbeleid worden opgesteld.
Het komende jaar zal de samenwerking met de TUDelft binnen het PRE-programma worden geïntensiveerd.
2.4.2

Nieuwe beleidsinitiatieven op het vlak van ‘internationalisering’ en ‘digitalisering’ bij het PRE

De in 2013 ingestelde commissies ’digitalisering’ en ‘internationalisering’ zullen in het voorjaar van 2014 met concrete
voorstellen komen waarmee beide onderwerpen in het PRE kunnen worden geoperationaliseerd. De voorstellen zullen in
de PRE-Adviesraad worden besproken. Naar aanleiding daarvan zullen nieuwe beleidsinitiatieven worden ontplooid.
2.4.3

Digitalisering in LAPP-Top

In 2014 zal de eerste App worden geïntroduceerd voor LAPP-Top-scholieren. Eind 2014 zal de App worden geëvalueerd.
2.4.4

Intensivering samenwerking stakeholders

In 2014 zal de samenwerking met de Scholierenacademie van de RUG en organisaties zoals Kennislink verder worden
ontwikkeld en geïntensiveerd. Op deze wijze wordt het onderwijsaanbod vergroot en kunnen vwo-scholieren hun
academische vaardigheden in den brede (zoals debatteren, populair wetenschappelijke artikelen schrijven etc.) vergroten.

3. Honours College
3.1
Inleiding
Het HC bestaat sinds september 2009 en betreft driejarige extracurriculaire bachelorprogramma’s van minimaal 30 ECTS die onder
verantwoordelijkheid van de zeven faculteiten worden aangeboden.
De HA biedt in dit verband een vijftal ‘bovenfacultaire’ vakken aan
van 5 EC (die een onderdeel vormen van het jaarlijkse aanbod van
25 honours classes: het volgen van minimaal één Honours Class is
verplicht voor HC-studenten). Voor die vijf bovenfacultaire honours
classes is de HA verantwoordelijk.
6

Het HC is tot stand gekomen in 2012 op grond van een subsidieprogramma (Sirius) van het Ministerie van OCW.
Jaarlijks wordt het programma ge-audit. In 2013 gebeurde dit voor de 3e maal. De auditcommissie gaf de Universiteit
Leiden daarbij het oordeel ‘A: de universiteit ligt op koers’. Dit houdt in dat ‘de Universiteit Leiden het plan grotendeels
uitvoert zoals beoogd. Er is een infrastructuur die verduurzaming van de aanpak mogelijk maakt. De kwantitatieve
doelen zullen (grotendeels) gerealiseerd worden.’

3.2
Cijfers
Vanaf februari 2013 namen meer dan 240 bachelorstudenten deel aan de facultaire oriëntatieprogramma’s (voorlopige
toelating). In oktober 2013 werden 225 bachelorstudenten definitief toegelaten tot het HC. Deze definitief toegelaten
studenten zijn als volgt over de faculteiten verdeeld:
Definitieve instroomcijfers per faculteit (oktober 2013)
FdA

13

W&N

36

Geneeskunde

49

FdR

37

FSW

54

FGW

36

Totaal

225

De faculteit CDH zal pas in 2014 met een honourstraject starten.
Met deze cijfers ligt de Universiteit Leiden op koers voor Sirius (250 studenten/jaar) maar nog niet voor de
prestatieafspraken van 2015 (10% van de instroom in het eerste jaar). In totaal verkregen in 2013 145 studenten hun
HC-certificaat (t.o.v. 95 in 2012).
In 2013 is per facultair HC-traject de oriëntatiefase geëvalueerd. Onderstaande tabel geeft de uitkomsten hiervan weer.
Totaaloordeel per facultair traject over oriëntatiefase
FdA

4,2 (5 respondenten)

W&N

3,8 (13 respondenten)

Geneeskunde

3 (1 respondent)

FdR

3,6 (19 respondenten)

FSW

4 (31 respondenten)

FGW

Geschiedenis: 3,4 (5 respondenten);
Taalwetenschap: 3,7 (3 respondenten);
Wijsbegeerte 3,8 (4 respondenten).

Ook is er een evaluatie uitgevoerd per honourstraject van het tweede bachelorjaar. De resultaten daarvan zijn in
onderstaande tabel terug te vinden.
Totaaloordeel per facultair traject in BA2
FdA

4 (1 respondent)

W&N

4 (8 respondenten)

Geneeskunde

3,7 (6 respondenten)

FdR

3,5 (12 respondenten)

FSW

3,9 (18 respondenten)

FGW

Geschiedenis: 2,8 (4 respondenten);
Kunst en Literatuur: 4 (1 respondent);
Taalwetenschap: 3,7 (3 respondenten);
Wijsbegeerte: 4 (3 respondenten).
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Anders dan in 2013 zal in 2014 ook het derde bachelorjaar worden geëvalueerd. Over de voornemens voor 2014 is meer
te lezen in par. 3.4.4. Bij de door te voeren verbeteringen van het kwaliteitszorgsysteem worden deze uitslagen en het lage
aantal respondenten ook meegenomen.
Het HC wordt momenteel nog gefinancierd op basis van de zogenaamde Siriusgelden. In oktober 2014 zal de
subsidieperiode eindigen en vindt de eindafrekening plaats met het Ministerie van OCW. De eindafrekening en –audit
worden georganiseerd in samenwerking met de afdeling Academische Zaken. Na 2014 wordt het HC gefinancierd uit
universitaire middelen, die deels naar de faculteiten stromen en voor een deel naar de HA. De HC-studenten betalen
geen eigen bijdrage.

3.3
Behaalde beleidsresultaten HC in 2013
In het kader van het HC is in 2013 veel bereikt. Ten eerste is op het vlak van programma-ontwikkeling het nodige werk
verzet vanuit de faculteiten en de HA (par. 3.3.1). Ten tweede is de kwaliteitszorg verbeterd (par. 3.3.2).
3.3.1

Verdere programma-ontwikkeling HC

De vernieuwingen in het HC hebben zich op drie vlakken voorgedaan: (a) nieuwe honourstracks zijn ontworpen
waarbij tevens rekening is gehouden met aspecten van internationalisering; (b) ingezet is op meer maatwerk in het HC
(flexibilisering en dubbele bachelorplus) en (c) vernieuwingen zijn doorgevoerd bij het aanbod honours classes.
(a) Nieuwe tracks en internationalisering van tracks
Afgelopen jaar vonden enkele belangrijke vernieuwingen plaats binnen verschillende facultaire tracks. Zo ontwikkelde
CDH een nieuw (Engelstalig) traject dat per februari 2014 zal worden aangeboden. Per dezelfde datum start ook
het nieuwe traject van FGW, dat vijf tracks samenvoegde tot één nieuw aansprekend programma ‘Humanities Lab’
waarin ook de mogelijkheid bestaat om een Engelstalig track te volgen. Er is een overgangsregeling getroffen voor de
honoursstudenten in de vijf ‘oude’ FGW-trajecten. FSW is voornemens vanaf februari 2014 ook een Engelstalig traject te
starten, in de vorm van een ‘parallel’-traject naast het huidige Nederlandstalige traject.
(b) Meer maatwerk in het HC: flexibilisering en dubbele bachelorplus
Tussen de faculteiten respectievelijk het LUMC en het College van Bestuur zijn in 2013 in het kader van de
instroomcijfers in het HC prestatieafspraken gemaakt. Vastgesteld is dat 10% van de Leidse bachelorstudenten zeker
tot de zeer getalenteerde groep kan worden gerekend, maar dat tegelijkertijd de HC-programma’s niet alle excellente
studenten blijken aan te spreken. Ook was duidelijk dat een deel van deze studenten meer behoefte heeft aan flexibiliteit
en een eigen invulling wil geven aan zijn / haar studiepad en ambitie. Voortschrijdend inzicht en landelijk onderzoek
hebben vastgesteld dat excellente studenten als groep niet homogeen zijn en dat een ‘one size fits all- aanpak’ niet werkt
om alle typen excellente studenten te bedienen. In 2013 is
daartoe in nauwe samenwerking tussen HA en faculteiten
gewerkt aan het flexibiliseren en meer vraaggericht
inrichten van de bestaande trajecten vanuit de gezamenlijke
visie op excellentie. Voorts is het concept van de dubbele
bachelorplus als honourstraject ontwikkeld. De notitie
waarin beide onderwerpen zijn uitgewerkt is in 2013
goedgekeurd door de Siriuscommissie. Daardoor is het
nu mogelijk om een BA-honoursprogramma op maat te
snijden, passend bij de behoeften en wensen van studenten.
(c) Vernieuwingen in aanbod honours classes
In 2013 zijn er enkele vernieuwingen doorgevoerd in het aanbod honours classes. Ten eerste is het aanbod van
bovenfacultaire honours classes vanuit de HA uitgebreid, onder andere omdat bleek dat hier door de groei van
de instroom behoefte aan was. Nieuw zijn de HA-honours classes: Motivatievaardigheden (skills: wordt tweemaal
aangeboden), The Powers that Be (interdisciplinaire class in samenwerking met FdR, FSW en FGW, geïnspireerd op
het profileringsgebied Political Legitimacy), Doctor meets Engineer (LDE-class), Cybersecurity (LDE-class) en Vitality
Matters (class gesponsord door het LUF). Deze honours classes worden aangeboden vanuit de HA en georganiseerd
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op de Sterrewacht. Overigens kunnen ook alle honours classes georganiseerd door de faculteiten, indien gewenst, in de
Sterrewacht terecht.
Ten tweede zijn de momenten waarop een Honours Class gevolgd kan worden, uitgebreid (gedurende het hele
collegejaar (inclusief summer courses)). Op deze manier wordt de keuzemogelijkheid voor studenten vergroot, wordt
beter aangesloten op de roostering en de studieplanning van studenten en kunnen faculteiten in verband met de
prestatie-cijfers en onderwijsdruk worden ontlast. Het totaal aanbod aan Classes wordt voorafgaand aan het collegejaar
gepubliceerd om studenten ruime planningsmogelijkheden te bieden.
3.3.2.

Verbeteringen op het vlak van kwaliteitszorg
In 2013 is een kwaliteitszorgsysteem ingericht en is de HAexamencommissie (kamer HC) geoperationaliseerd. Belangrijk
aandachtspunt hierbij was de afstemming tussen de facultaire
examencommissies en de HA-examencommissie voor HC die de
universiteitsbrede kwaliteit van het HC-certificaat moet waarborgen. Meer
informatie over het functioneren van de HA-examencommissie voor HC
zal te vinden zijn in het jaarverslag van de Examencommissie HA dat in
februari 2014 gereed komt.
Een tweede belangrijke ontwikkeling op het vlak van kwaliteitszorg is
dat het format van de facultaire trajectjaarverslagen is geüniformeerd
waardoor informatie beter inzichtelijk en vergelijkbaar is geworden en
beleidsverbeteringen kunnen worden gemonitord.

Tot slot is inmiddels binnen de HA voor HC een Planning- en Controlcyclus opgesteld. Hierin wordt rekening gehouden
met benodigde termijnen waarbinnen er geëvalueerd kan worden en de HA-examencommissie HC haar werk goed kan
doen.

3.4.
Beleidsinitiatieven HC 2014
Voor het HC is 2014 een veeleisend jaar. Niet alleen op het vlak van kwantiteit maar ook op dat van kwaliteit van de HCtracks zijn prioriteiten gesteld.
3.4.1

Verbetering instroom en vermindering uitval

Uit de facultaire trajectjaarverslagen is gebleken dat de instroom doorgroeit maar dat deze voor de prestatie-cijfers nog
onder de maat is. Ook blijkt dat er meer aandacht nodig is voor de uitval van studenten.
Ten behoeve van het verbeteren van de instroom zal de HA in 2014 de faculteiten ondersteunen in de werving
(bijvoorbeeld door de organisatie in januari 2014 van de HC Fair voor alle geïnteresseerde eerstejaars). Door reeds
gestart, intensief overleg in de HC-Adviesraad met betrekking tot het helder krijgen van de voorwaarden waaronder
faculteiten flexibiliseren en het expliciteren van de randvoorwaarden voor de dubbele bachelorplus wordt gewerkt aan
tijdige en goede informatievoorziening over dit onderwerp, zodat voor studenten die op deze wijze willen instromen
geen hindernissen bestaan. De HA volgt hiermee de aanbeveling op van de Siriusauditcommissie 2013 om in het licht
van de prestatie-afspraken naast massa ook oog te hebben voor maatwerk en kwaliteit. Tot slot heeft de HA inmiddels
een HC-student-ambassadeur aangesteld die als taak heeft het studentenperspectief en de studentbetrokkenheid bij het
HC specifiek een stem en een loket te geven.
Wat de uitval betreft, zal door middel van flankerend onderzoek en een meer centrale aanpak- vanuit de HA vanaf
2014 zorg worden gedragen voor het voeren van exit-gesprekken met uitvallers. Deze gesprekken zullen worden
gevoerd door de HC-student-ambassadeur. Verwacht wordt dat op deze wijze meer zicht ontstaat op de redenen
voor uitval en mogelijkheden tot terugdringing daarvan. Momenteel worden exit-gesprekken alleen gevoerd door
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de trajectcoördinatoren. Zij hebben de indruk dat uitval wordt veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden van
studenten. Een systematische aanpak waarin de HA meer specifieke informatie krijgt om op systematische wijze
verbeteringen door te kunnen voeren ontbreekt vooralsnog.
3.4.2

Uitbreiding van het aanbod honours classes

Om faculteiten te ontlasten in het interdisciplinaire honoursonderwijsaanbod zal de HA in 2014/2015 een tiental
honours classes aanbieden. Ingezet wordt op meer skills-aanbod, mooie interdisciplinaire classes gelieerd aan
de universitaire onderzoeksprofileringsgebieden en aansprekende LDE-Classes. Aldus vergroot dit aanbod aan
interdisciplinaire honours classes de onderlinge samenhang tussen de trajecten. Op voorstel van de HC-Projectgroep
bestaande uit de trajectcoördinatoren wordt de discussie rondom het niveau van de classes verder gevoerd; men is het
erover eens dat er tussen de faculteiten meer sprake zou moeten zijn van uniformiteit in het niveau van de classes en
andere onderdelen van het traject.
3.4.3

Intensivering samenwerking LUC ten behoeve van onderwijsaanbod en community

De internationalisering van het HC (nieuwe trajecten FCDH,
FSW (en op termijn: FGW)) zal bijdragen aan verdere synergie
tussen beide studentenpopulaties. Tussen LUC en de HA is
afgesproken dat in 2014 wordt gezocht naar maatwerk voor verdere
samenwerking en gezamenlijke onderwijsinitiatieven (bijvoorbeeld
het aanbieden van een gezamenlijk vak en het hosten van een
‘gedeelde’ artist in residence.) Wat het onderwijs betreft, zal
rekening worden gehouden met de kostenstructuur van het LUConderwijs, die anders is vormgegeven dan die van het HC en het feit
dat LUC-studenten in beginsel Engelstalig onderwijs verwachten.
3.4.4

Verdere verbeteringen op het vlak van de kwaliteitszorg

Bijzonder aandachtspunt voor 2014 is kwaliteitszorg: een volledig kwaliteitszorgsysteem zal worden ingericht. Daarbij
zal expliciet aandacht worden besteed aan de afstemming tussen de HA-examencommissie HC (tweedelijns toezicht voor
HC en eindverantwoordelijk voor het certificaat) en de facultaire examencommissies.
Een ander belangrijk punt is de evaluaties in het HC. De HA zal in samenwerking met de faculteiten de wijze waarop
geëvalueerd wordt in het HC herzien en effectiever inrichten. Gedacht wordt niet alleen aan panelgesprekken met
OLC-leden en een duidelijke rol voor de HC-student-ambassadeur, maar ook het invoeren van peer review in het
honoursonderwijs en het structureel terugkoppelen aan honoursstudenten van doorgevoerde verbeteringen.
Tot slot is in 2013 in het kader van het LLP een succesvolle cursus ontwikkeld in het kader van de professionalisering
van docent-coaches. In 2014 zal onderzocht worden of deze module in het licht van docentprofessionalisering ook kan
worden aangeboden aan geïnteresseerde talentcoaches in het HC.

4. Leiden Leadership Programme
4.1
Inleiding
Het LLP is een extra-curriculair bovenfacultair programma van 15 EC voor getalenteerde en gemotiveerde
masterstudenten. Net als het HC is het LLP een vanuit het Ministerie van OCW gesubsidieerd programma. In 2013 werd
het voor de tweede maal ge-audit door de Siriuscommissie.
Per maart 2014 start een pilot voor het International Leiden Leadership Programme (hierna: ‘I-LLP’). Dit is een extracurriculair Engelstalig programma van 5 EC voor internationale getalenteerde en gemotiveerde studenten uit Leidse
Advanced masters. In het kader van de samenwerking met de TUDelft is het I-LLP ook opengesteld voor master
honoursstudenten van de TUDelft.
Het LLP en I-LLP worden aangeboden onder verantwoordelijkheid van de HA.
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4.2

Cijfers

In juni 2013 verkregen 58 masterstudenten hun LLP-certificaat. Voor het cohort 2013/2014 werden uit een totaal van
bijna 180 (hoogwaardige) aanmeldingen 78 nieuwe masterstudenten toegelaten. Daarmee ligt het LLP op koers voor de
Sirius-instroomtarget (75 studenten in 2013/2014). Volgend jaar zullen maximaal 100 geselecteerde masterstudenten aan
het programma mogen deelnemen.
Masterstudenten betalen een eigen bijdrage aan het programma van EUR 200,-/jaar in 2013 en EUR 250,-/jaar in 2014
(EUR 100,-/jaar in 2011, EUR 150,-/jaar in 2012).
Het I-LLP kent maximaal 25 plaatsen (waarvan maximaal 5 voor TUDelft). Na selectie in 2013 zijn 20 studenten
toegelaten tot het programma: 13 internationale studenten, 2 studenten uit een Leidse master en 5 masterstudenten die
deelnemen aan honoursprogramma’s van de TUDelft, zie voor meer informatie par. 4.3.4. Voor het I-LLP wordt een
eigen bijdrage van EUR 250,- gevraagd.
Dit jaar werd de stroomlijning in de programma’s voor het eerst goed duidelijk in de instroom van het LLP; er zijn 7 LLP’ers
die eerder PRE en HC volgden en drie LUC-alumni onder de deelnemers. Bovendien was er een klein aantal LLP-studenten
dat aangaf omwille van het LLP gekozen te hebben voor een master in Leiden. De LLP-ers waarderen het programma
gemiddeld met een 4,5 op een schaal van 5 (cijfers uit 2013: 43 respondenten). Het rendementscijfer ligt rond de 95%.

4.3
Behaalde beleidsresultaten in 2013
In 2013 zijn verschillende beleidsresultaten behaald. Ten eerste
is het programma naar aanleiding van evaluaties inhoudelijk
verbeterd (par. 4.3.1). Ten tweede is de begeleiding van de
studenten verder geprofessionaliseerd (par. 4.3.2). Ten derde is een
aantal verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van het afnemend
veld (par. 4.3.3). Ten vierde is het I-LLP ontwikkeld (par. 4.3.4).
4.3.1

Inhoudelijke verbeteringen in LLP

In 2013 is het LLP-programma op basis van de evaluatie van het eerste jaar inhoudelijk verbeterd (o.a. betere afstemming
praktijkgedeelte en vaardigheidstrainingen; aanscherping taak docentcoaches en duidelijkere, meer resultaatgerichte
praktijkopdrachten). Het resultaat is een nog hogere waardering van het programma ten opzichte van vorig jaar:
eindoordeel van studenten over het vaardighedendeel: 4,5 op 5 (2012: 4.3 op 5), eindoordeel van studenten over
seminars: 3,7 op 5 t.o.v. 3,7 op 5 in 2012 en over de praktijkopdracht (ontwikkeling eigen leiderschap) 3,9 in 2013 t.o.v.
3,3 in 2012 ); verrijking t.o.v. reguliere master: 4,6 op 5; stimulans persoonlijke ontwikkeling: 4,7 op 5 (2012: 4,6 op 5);
voorbereiding loopbaan: 4,3 op 5 (cijfers uit 2013, met gemiddeld 43 respondenten).
Deze cijfers betekenen niet dat verbetering niet mogelijk is. Daarom is het LLP in 2012/2013 ten behoeve van
2013/2014 doorontwikkeld en is met name de integratie van het vaardighedendeel en het praktijkdeel aangepakt.
Ook de theoretische diepgang (in de seminars) is verzwaard. Keuzes zijn gemaakt in overleg met een universitaire
klankbordgroep1, bestaande uit externe en Leidse experts (hoogleraren). De klankbordgroep heeft het programma voor
het collegejaar 2013/2014 mede vorm gegeven en positief beoordeeld.
In 2013/2014 leveren meer leden van de Leidse wetenschappelijke staf een bijdrage aan het LLP; 7 hoogleraren vanuit 4
faculteiten geven hoorcolleges (in 2012: 0). Zo raakt het programma inhoudelijk ingebed en breder bekend en gedragen
binnen de Universiteit Leiden. Leadership is een interdisciplinair thema dat vanuit verschillende faculteiten wordt
bestudeerd. In de huidige opzet van het LLP worden deze verschillende deskundigen en expertises bij elkaar gebracht en
tegen elkaar afgezet zodat leadership als concept in al zijn facetten wordt behandeld. Ook twee externe hoogleraren geven
college binnen het LLP.
1

Leden van de klankbordgroep: Prof.dr. H. Dekker, Prof.dr. J. de Vries, Prof.dr. H. te Velde, Prof.dr. J. Adriaanse,
Prof.dr. C. Brinkgreve (extern lid vanuit de UU).
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4.3.2

Verbetering begeleiding studententeams

De begeleiding van de studenten is in handen van de programmaleiding (werkzaam bij de HA) en van docentcoaches
uit de verschillende faculteiten en partnerorganisaties (waaronder het LUF). Anders dan in 2012 zijn studententeams
in 2013 tijdens de praktijkopdracht extra begeleid door een interdisciplinair team van twee HA-juniordocenten. Op
deze manier is getracht het vaardighedendeel dat studenten in het eerste semester volgden, beter te integreren in het
praktijkgedeelte. Deze aanpak had succes en wordt gecontinueerd. Dit laat onverlet dat (veelal facultaire) docentcoaches
de backbone vormen van de begeleiding van studenten in het LLP. Dit jaar is gestart met specifieke trainingen voor
docentcoaches op het vlak van coaching en motivatie (in samenwerking met externe trainers). Het betreft een op maat
gesneden aanbod. Deze cursus loopt door in 2014 maar vooralsnog zijn de deelnemende docentcoaches zeer enthousiast.
4.3.3

Verbeteringen ten aanzien van het afnemend veld

De contacten met het afnemend veld zijn geïntensiveerd; vanwege het toenemende aantal studenten wordt het
aantal organisaties waarmee wordt samengewerkt flink uitgebreid. Zo zijn de KNMG, Amnesty International, PNO
Consultants, faculteit Archeologie, Centrum voor Conflicthantering en een grote scholengemeenschap (Stichting
OBODB) verwelkomd als partnerorganisaties. Op dit moment vinden gesprekken plaats en worden gesprekken
opgestart over deelname van o.a. De Nederlandsche Bank, CNV, ING, Cisco, KLM, Koninklijke Marine en bedrijven
op het Bio Science Park. Om als volwaardige gesprekspartner te worden gezien, is het dringend noodzakelijk het
accountmanagement verder te professionaliseren en meer aan
kennisdeling binnen het netwerk van partners te doen. Anders
dan voorgaande jaren zullen de partners komend collegejaar op
maat gerichte begeleiding krijgen vanuit de HA, zal in het voorjaar
van 2014 een symposium worden georganiseerd waarbinnen de
partnerorganisaties deel kunnen nemen aan door hoogleraren
verzorgde workshops op door de partners aangedragen thema’s
(incl. speeddates met LLP-studenten / LLP-alumni) en wordt de
partners de mogelijkheid geboden om van elkaars opdrachten /
uitkomsten te profiteren.
4.3.4

Het I-LLP

Een laatste belangrijke ontwikkeling is de totstandkoming van het I-LLP. Afgelopen jaar is onderzocht welke
mogelijkheden er zijn om internationale studenten bij het LLP te betrekken. In september 2013 hebben studenten van de
TUDelft en studenten die deelnemen aan de Advanced LLM’s van de FdR zich aan kunnen melden voor deelname aan
een pilot programma. Bij de kandidaten zijn de volgende nationaliteiten vertegenwoordigd: Duitsland, Italië, Roemenië,
Mongolië, India, Pakistan, China, Brazilië, Ecuador, Colombia, Israël, en Canada. Vooralsnog bestaat dit programma
alleen uit vaardighedentrainingen en kennisseminars over leadership. Vanwege het ontbreken van Engelstalige
partnerorganisaties (althans organisaties die studenten kunnen huisvesten die het Nederlands niet beheersen) is nog
geen ruimte voor een praktijkopdracht. Na de pilot wordt bezien of Het programma in september 2014 (of februari
2015) wel kan draaien met partnerorganisaties, conform de werkwijze in het Nederlandstalige programma. Ook zal het
programma qua omvang worden uitgebreid voor zover de begroting dat toelaat.

4.4
Beleidsinitiatieven LLP 2014
Naast de verdere verbetering van het LLP en de doorontwikkeling van het I-LLP zijn specifiek voor 2014 de volgende
twee beleidsdoelstellingen vastgesteld. Ten eerste is het nodig om de continuïteit van het LLP zowel in financiële zin
als op het vlak van de deelnemende partnerorganisaties te waarborgen (par. 4.4.1). Ten tweede is het waarborgen van
diversiteit aan deelnemers van het LLP een belangrijk aandachtspunt (par. 4.4.2). Ten derde wordt in 2014 onderzoek
gedaan in het kader van het Croho naar de meerwaarde van het LLP (par. 4.4.3).
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4.4.1

Continuïteit LLP

Het LLP is wat de deelnemende studenten betreft, een groot succes. De continuïteit van het programma staat echter
onder druk. Enerzijds is er het vraagstuk van de financiële borging van het LLP. Anderzijds (en deels in het verlengde
daarvan) is de participatie van partnerorganisaties vanwege het huidige financiële klimaat ook een zorgpunt.
De financiële borging zoals indertijd beschreven in de subsidieaanvraag is in het huidige financiële klimaat
onvoldoende doordacht gebleken. Het LLP-onderwijs, dat volgens de evaluaties een belangrijke meerwaarde voor
studenten oplevert, is kostenintensief. Onverkort vasthouden aan de uitgangspunten van het programma en de huidige
programmaopzet heeft met de groei van het aantal studenten directe financiële consequenties. In de Sirius aanvraag
en begrotingen is uitgegaan van een business case waarbij zowel de partnerorganisaties (van EUR 2.500,- naar EUR
10.000,- per organisatie na 2015) en als de deelnemende studenten (van aanvankelijk EUR 100,- naar EUR 250,- in
2013/14 tot uiteindelijk EUR 750,- pp. na 2015) uiteindelijk zeer substantieel bijdragen aan het programma. Zowel
partnerorganisaties als studenten hebben aangegeven aan dat dit (vooralsnog) niet haalbaar is. Op dit moment
betalen de studenten een eigen bijdrage van EUR 200,- en leveren de partnerorganisaties hun bijdrage in de vorm van
begeleiding en het formuleren van een opdracht. Een nieuwe, reële business case schrijven is een belangrijke uitdaging
voor 2014. Eén van de scenario’s die wordt onderzocht, is een intensievere samenwerking met TUDelft, die zelf geen
algemeen honours masterprogramma heeft en geïnteresseerd is in het LLP. In de business case wordt verder gewerkt op
basis van de gedachte aan een grotere poule partnerorganisaties (die niet ieder collegejaar jaar mee doen, maar wel in
bepaalde mate financieel bijdragen (sponsoring) en daarvan brede voordelen genieten zoals meer kennisdeling tussen
de partners onderling, nog betere service (begeleiding) vanuit het programma en het aanbieden van state-of-the-art
inzichten van bij het programma betrokken hoogleraren).
4.4.2

Diversiteit

Een punt van zorg is de man/vrouwverdeling in het LLP.
Momenteel is de verhouding ¼ man versus ¾ vrouw. Er zijn
tevens weinig deelnemers met een niet-westerse achtergrond. In
de werving zal in 2014 differentiëren in onze PR om verschillende
doelgroepen voldoende aan te spreken. Daartoe zal overleg op
worden gestart met de universitaire diversiteitsofficer en wordt een
(begin van een) diversiteitsbeleid opgesteld.
4.4.3

Meerwaarde-onderzoek

In het kader van het Croho wordt in 2014 een aanvraag ingediend voor het doen van onderzoek naar de meerwaarde
van het LLP-programma. Het expliciteren van de meerwaarde van het LLP is ook één van de Siriusindicatoren waarop
in het kader van de eindafrekening 2014 moet worden gereflecteerd. Tot op heden is een aantal zaken waarvan de
programmaleiding denkt dat dit de meerwaarde reflecteert, gemonitord, maar onafhankelijke en wetenschappelijk
gefundeerde resultaten ontbreken vooralsnog. Indien de onderzoeksaanvraag wordt gehonoreerd door Croho, zal het
uit te voeren onderzoek naar de meerwaarde van het programma worden uitgevoerd onder leiding van de FSW en met
medewerking van de HA.
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