Jaarverslag Honours Academy 2014

Bij ons leer je de wereld kennen

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de 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 de programma’s die werden verzorgd, ondersteund en ontwikkeld in 2014 en de organisatie van de HA in diezelfde periode. Daarnaast komt het onderwijsbeleid met betrekking tot
vier extra-curriculaire honoursprogramma’s aan bod: Pre-University (PRE), Honours College (HC), het Leiden Leadership Programme (LLP) en het International Leiden Leadership Programme (I-LLP). Dat de Universiteit Leiden (UL)
met deze programma’s een keten van onderwijs heeft ingericht voor de sterk gemotiveerde en getalenteerde studenten,
is door de Sirius auditcommissie van 2014 benoemd als sterk punt van het Leidse Honours onderwijs. Via de HA, werkt
de UL aan een overkoepelende honours community van studenten, docenten en andere betrokkenen, waaronder externe
partnerorganisaties, aldus deze commissie.
Om een concreet beeld te schetsen van de keten van Leidse honoursprogramma’s en de organisatie daarachter, bestaat
dit jaarverslag uit vier onderdelen: (1) de HA-organisatie; (2) het Pre-University College; (3) het Honours College 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 2014 en tot
slot een beschrijving van de beleidsinitiatieven voor 2015. Dit jaarverslag wordt afgesloten met een korte conclusie.

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 (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 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, voormalig LUC- en LLP-student).
1.2 Cijfers
De HA kende in 2014 een personele bezetting van in totaal 12,7 fte. De betreffende medewerkers zijn werkzaam op basis
van detachering vanuit de verschillende faculteiten, het ICLON, en het Bestuursbureau. Medewerkers op specifieke tijdelijke functies (zoals bijv. de assessor) en medewerkers die voor start van de HA nog niet werkzaam waren bij de UL zijn
aangesteld bij JobMotion.
1.3 Gerealiseerde beleidsdoelstellingen 2014
In 2014 is ingezet op (1.3.2) het verder uitvoeren en waar nodig aanpassen van de gemeenschappelijke regeling en het reglement, na de opstelling hiervan in oktober 2013, en (1.3.3) het verder ontwikkelen van de LDE-samenwerking. Andere
beleidsdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld de inhoudelijke ontwikkeling van de programma’s, zijn gerealiseerd in het kader
van de verschillende onderwijsprogramma’s en zullen daar worden besproken.
Alvorens in paragraaf 1.3.2 en 1.3.3 stil te staan bij deze specifiek geformuleerde beleidsdoelstellingen voor 2014, zal onderstaand (1.3.1) eerst kort worden ingegaan op de eindaudit van het Siriusprogramma, die in plaatsvond in november
2014.
1.3.1 Eindaudit Sirius en kernactiviteiten HA
Hoewel de eindaudit van Sirius (OCW) voor HC en LLP niet als aparte beleidsprioriteit voor 2014 was benoemd in het
jaarverslag 2013 heeft de HA hierop fors ingezet. Onderzocht is ‘waar de universiteit nu staat, van welke succes- en faalfactoren is geleerd en wat het perspectief van de programma’s is na 2014.’
De Sirius eindaudit en het daaraan voorafgaande proces van peer review, zelfreflecties en auditbezoek zijn positief verlopen. In de conclusie van het Instellingsrapport stelt de commissie het als volgt:
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‘De commissie heeft met de instelling teruggekeken op vier jaar Sirius in de bachelor en in de masterfase. Zij is onder
de indruk gekomen van de inspanningen die zijn gepleegd om inhoudelijk sterk en gevarieerde honoursprogramma’s te ontwikkelen. Opvallende punten daarin zijn de visie op excellentie, de bestuurlijke verankering en adequate
organisatie, de kwaliteitszorg, de brede ketenbenadering, de aandacht voor de diversiteit van honoursstudenten, de
persoonlijke ontwikkeling van studenten en de faciliteiten die noodzakelijk zijn. De commissie constateert daarmee
dat er een goed door de universiteit gedragen programma is neergezet, dat verder geprofessionaliseerd gaat worden.
De aantrekkingskracht van de programma’s neemt toe, dat geldt ook voor het draagvlak in faculteiten en onder docenten.
Op basis van de monitor en het auditbezoek concludeert de auditcommissie dat de Universiteit Leiden aan het eind
van de subsidieperiode er in geslaagd is haar ambities waar te maken. Er is een instellingsbreed (pre-university college, bachelor honourscollege, university college en master (leadership) programma) honoursprogramma ontwikkeld,
waarin de ketenbenadering helder is. De instelling beschikt daarmee over inhoudelijk goede programma’s die goed
verankerd zijn binnen de universiteit en gecontinueerd en verduurzaamd worden.’
Het bestuur van de HA is blij met dit resultaat. De aanbevelingen van de commissie
hebben betrekking op het oog houden voor
de samenhang in de programma’s en voor
kwaliteit van studenten en docenten, het
monitoren van de resultaten, het waarborgen van het experiment in het honoursonderwijs, de doordenking van balans onderzoek – onderwijs in het HRM-beleid van de
UL, het doelgroepen- en diversiteitsbeleid
van de HA, de uitbouw van de community
en van de samenwerking met LUC en tot
slot het waarborgen van de financiële en organisatorische continuïteit van de programma’s. Deze aanbevelingen worden door de
HA in 2015 opgepakt en waar nodig onder de aandacht gebracht van andere stakeholders van het honours onderwijs en
komen (voor een deel) terug in dit jaarverslag bij de beleidsprioriteiten voor 2015.

1.3.2 De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling en het reglement
In 2014 is gewerkt aan het instellen van organen die voortvloeiden uit het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling
en het reglement: een centrale HA-adviesraad (bestaande uit de voorzitters van de drie deeladviesraden, drie studentleden daaruit en twee externe leden), drie deeladviesraden (per programma) en drie opleidingscommissies.
De PRE-opleidingscommissie is een professionalisering van een al eerder ingesteld overleg tussen studenten en docenten,
en vergadert tweemaal per jaar. Ook bij het LLP was al wel ieder jaar een informele discussie waar studenten, docenten
en partnerorganisaties suggesties voor verbetering konden opgeven, maar de kwaliteitszorg wordt vastgelegd in een formele opleidingscommissie. Alleen aan de HC-opleidingscommissie is op centraal niveau nog geen vorm gegeven; door
een samenloop van omstandigheden is de nadruk verschoven naar andere elementen van het programma, waaronder het
verhogen van de instroom en het opstellen van een nieuw Onderwijsreglement (zie paragraaf 3). De kwaliteitszorg in HC
zal in samenspraak met de faculteiten tot stand komen in 2015, en staat dan ook vermeld onder beleidsprioriteiten 2015
(zie verder paragraaf 1.4).
Ook de adviesraden (HA, PRE, HC, en LLP) zijn ingesteld en hebben meerdere vergaderingen gehad in 2014; deze zullen
worden voortgezet met reguliere bijeenkomsten in 2015. Ook de examencommissie HA (met een aparte kamer voor elk
programma) is meerdere malen bijeengekomen om de certificering van de programma’s te toetsen. De examencommissie heeft bovendien een externe ambtelijk secretaris gekregen en is aldus geprofessionaliseerd.
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De toelatingscommissies voor PRE en LLP waren reeds ingesteld (en worden jaarlijks opnieuw door de Dean ingesteld)
en functioneren naar behoren. Voor het PRE wordt in een werkgroep en in overleg met de partnerscholen nagedacht
over aanpassingen aan de selectieprocedure, onder andere om een meer diverse studentengroep aan te trekken; dit wordt
verder besproken onder paragraaf 2. De HC-toelatingscommissies vallen binnen de facultaire verantwoordelijkheid en
bestaan sinds de aanvang van Sirius. De vormgeving van deze facultaire commissies verschilt per faculteit.
Naar aanleiding van intensief overleg met de faculteiten over de vraag naar meer flexibele HC-trajecten die een antwoord
moeten bieden aan de diversiteit van honoursstudenten, is ten behoeve van het HC in 2014 gewerkt aan een nieuw Onderwijsreglement HA . De nieuwe conceptregeling die in januari 2015 wordt voorgelegd aan de Universiteitsraad bevat
universiteitsbrede en transparante eisen aan de prestaties van HC-studenten en stelt basiseisen aan facultaire HC-trajecten (verder benoemd onder paragraaf 3).

1.3.3 Ontwikkeling LDE-samenwerking
Tussen de verschillende Deans van de Honours Academies van LDE is in 2013 overleg opgestart. Doel ervan was het
uitwisselen van best practices en het onderzoeken van verdere samenwerking. De
samenwerking tussen Leiden en TU Delft is in 2014 inmiddels concreter vorm
gegeven: zo hebben studenten van de TU Delft deelgenomen aan de pilot van het
International Leiden Leadership Programme (5 van de 20 studenten) en worden
enkele PRE-studenten voor hun onderzoek begeleid door wetenschappelijke staf
vanuit de TU Delft. Binnen het HC zijn op initiatief van de HA twee honours
classes ontwikkeld in het kader van de LDE-samenwerking, te weten Cybersecurity en Biomedical technology. Ook het Innovation Lab op initiatief van de TU
Delft kan worden vermeld, waar honoursstudenten uit Leiden, Delft en Erasmus
samen nadenken over leven in de stad van de toekomst.
Tevens is het verbinden van de communities een onderdeel van de LDE-samenwerking, en deze is in 2014 tot uiting
gebracht in de voortzetting van het Leids-Delftse Honours Concert in januari. De intensivering van de samenwerking is
een beleidsprioriteit voor 2015: meer contact en partnerschap is juist vanwege de complementariteit van studies en studentenpopulaties mogelijk en wenselijk.

1.3.4 Algemene beleidsdoelstelling: promoten van Honours Onderwijs en stimuleren community
Naast aandacht voor specifieke beleidsdoelstellingen heeft het HA bestuur in 2014 vanzelfsprekend ook activiteiten ontwikkeld die het Honours Onderwijs promoten en de community stimuleren. In dat verband kunnen bijvoorbeeld worden genoemd het Honours Debat op 26 mei 2014, waaraan minister Bussemaker van OCW deelnam, de deelname van
Honoursstudenten aan gerenommeerde internationale activiteiten zoals de G20 (voorjaar 2014) en de NAHSS (summer
school zomer 2014), het artist in residence-project (mei 2014), de Opening van het Academisch Jaar op 6 oktober 2014,
alwaar prof Job Cohen de honours studenten toesprak en de uitreiking van de HA-ster aan dr. Marjan Verhallen voor
haar bijzondere inzet voor het honoursonderwijs. Voor een volledig overzicht van de activiteiten van de HA zij verwezen
naar onze nieuwsbrieven uit 2014.

1.4 Beleidsdoelstellingen 2015
Naast het voortzetten van de onder 1.3 beschreven beleidsdoelstellingen en de beleidsprioriteiten die hierna volgen bij de
beschrijving van de ontwikkelingen binnen de verschillende onderwijsprogramma’s, wil het HA bestuur in 2015 (naast
haar algemene beleidsdoelstellingen zoals het stimuleren van de honours community en het promoten van honoursonderwijs) specifiek aan de slag met de volgende thema’s: (1.4.1) het definitief vormgeven en consolideren van de organisatie (inclusief het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en de profilering van de HA), (1.4.2) het intensiveren van de
partnerships met LUC en LDE en (1.4.3) een specifieke focus op diversiteit en internationalisering binnen de organisatie
en de individuele programma’s.
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1.4.1 Consolideren organisatie
De HA zal in 2015 langs meerdere lijnen werken aan het definitief vormgeven en consolideren van de organisatie: (a)
uitwerken van de positie van de HA binnen de universiteit, (b) de profilering van de HA naar studenten en docenten toe,
(c) het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, en (d) de voortzetting van een nationaal honours netwerk.
(a) Positie HA
Nu de HA twee jaar bestaat, zal moeten worden nagedacht over de toekomst en consolidering van de organisatiestructuur en professionalisering van haar personeelsbeleid. Detachering en inleenconstructies kennen hun grenzen. Om te
komen tot een meer definitieve vormgeving zullen in 2015 gesprekken worden gevoerd met het College van Bestuur, het
ICLON, de faculteiten en met de huidige medewerkers, om samen te komen tot een slanke maar solide en slagvaardige
organisatie die als platform voor honoursonderwijs kan dienen ten behoeve van de faculteiten.
(b) Profilering van de HA
De HA is opgericht om als universiteitsbreed platform het honoursonderwijs binnen de UL te versterken, te promoten
en de honours community (als learning community) verder te ontwikkelen. In het afgelopen jaar waren er verschillende
momenten waarop de HA haar netwerkfunctie heeft laten zien, zoals bij het Honours Debat met minister Bussemaker
op 26 mei 2014, bij de opening van het academisch jaar 2014/15 op 6 oktober 2014 waarbij prof. Job Cohen de studenten
heeft toegesproken en bij de HC-certificaatuitreiking op 14 november 2014.
Om de HA als platformorganisatie verder te professionaliseren zal de HA in 2015 in samenwerking met de Directie
Strategische Communicatie en Marketing van het Bestuursbureau onderzoeken wat in dit verband de gewenste beeldvorming en profilering van de HA is. Dit zowel in het kader van de werving van studenten voor het honoursonderwijs
(inclusief de manier waarop het honoursonderwijs mee kan worden genomen in het reguliere marketingbeleid van de
UL), als ook van de rol van de HA bij het
organiseren van activiteiten en evenementen voor de honourscommunity. Bij het
laatste wordt gedacht aan evenementen
specifiek voor de honourscommunity, maar
ook aan activiteiten die open staan voor een
breder publiek en daarmee voor een ‘spin
off ’ van het honoursonderwijs kunnen
zorgen. Uitgangspunt hierbij is dat de HA
focust op activiteiten die aanvullend zijn op
het vanuit de faculteiten bestaande aanbod
c.q. dit aanbod versterken door de aanwezige kennis en inzichten te verbinden over de
vakgebieden heen.
(c) Verder ontwikkelen kwaliteitsbeleid
Ook een volwassen kwaliteitsbeleid zal bijdragen aan de consolidatie en professionalisering van de organisatie. In 2014
is per programma nagedacht over een goed en passend kwaliteitszorgsysteem; de volledige planning & control-cyclus is
voor het eerst gevolgd. In 2015 zal HA-breed een kwaliteitszorgsysteem worden ingevoerd. Specifiek voor het HC zal dit,
vanwege de opzet van het HC, een met de faculteiten gedeeld kwaliteitszorgsysteem zijn. Waar mogelijk wordt aangesloten bij het universitaire kwaliteitszorgsysteem. De invoering ervan gebeurt in overleg met de programmacoördinatoren,
de beleidsmedewerker en de ambtelijk secretaris van de HA-examencommissie. Het doel is om met ingang van collegejaar 2015/2016 te werken met een kwaliteitszorgsysteem dat een evenwicht vindt tussen enerzijds het waarborgen van
een hoge kwaliteit van het honoursonderwijs en anderzijds het bieden van ruimte aan het experimentele karakter van
het honoursonderwijs.
(d) Voortzetting nationaal honoursnetwerk
Als laatste agendapunt voor 2015 geldt de voortzetting van een nationaal honoursnetwerk na het beëindigen van de Sirius-periode. Het bestuur van de HA wil hier een actieve rol in spelen, en pleit voor een landelijk honoursnetwerk voor de
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Nederlandse universiteiten, wellicht onder de vlag van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). De uitwerking van dit
plan dat enthousiast is ontvangen door de honoursorganisaties van de TUDelft en de RUG zal plaatsvinden nadat verdere verkennende gesprekken zijn gevoerd met andere betrokkenen.

1.4.2 Intensiveren partnerships met LUC en LDE
Het bestuur van de HA wil in 2015de goede contacten met (a) Leiden University College en (b) betrokkenen bij de
LDE-samenwerking, voortzetten en intensiveren.
(a) Samenwerking met Leiden University College
Het is vanzelfsprekend dat de samenwerking met het LUC wordt voortgezet en versterkt. LUC is immers een belangrijke partner op het gebied van honoursonderwijs binnen de UL. In 2014 is gezamenlijk een honours class georganiseerd
(Skills Lab 1) en is een gezamenlijk eindejaarsgeschenk verstuurd
vanuit de twee organisaties. Hiernaast heeft de assessor van de HA als
LUC-alumna vast contact met LUC; deze initiatieven zullen worden
voortgezet. In 2015 zullen de Deans en Onderwijsdirecteuren van de
HA en LUC werken aan een groter aanbod van gezamenlijke Engelstalige summer courses. Deze zullen worden aangeboden in Den Haag
(LUC) (waar nu al Engelstalige summer courses worden georganiseerd) alwaar HC-studenten en LUC-studenten samen les krijgen.
Ook bij andere honours classes is samenwerking gewenst. Zo kan zowel
het onderwijsaanbod als de community-vorming van honoursstudenten onderling worden versterkt. De gezamenlijk organisatie van het
Honours Concert (waaraan ook het Honours Programme Delft meewerkt) zal zeker bijdragen aan de community vorming.
(b) LDE-samenwerking
Zoals vermeld onder paragraaf 1.3.2 blijft de samenwerking in LDE-verband een aandachtspunt. Eerdere initiatieven
worden voortgezet. In 2015 biedt de HA het International Leiden Leadership Programme (I-LLP) opnieuw aan voor 25
internationale masterstudenten vanuit de hele UL en er zijn opnieuw 5 plekken beschikbaar voor studenten van de TU
Delft. Ook is er in het academisch jaar 2014-2015 een student van de Erasmus Universiteit Rotterdam die deelneemt aan
het reguliere LLP. Op basis van de ervaring die daarmee wordt opgedaan, kan worden besproken hoe ver de samenwerking op het gebied van honoursonderwijs kan gaan. In het aanbod van HA-honours classes zullen wederom LDE-classes
zoals in 2014 worden aangeboden. Echter, vooral op administratief en financieel gebied valt er nog het een en ander te
bereiken binnen de LDE-samenwerking. Op dat vlak lopen studenten en docenten nog tegen muren op. Deze (taaie)
kwesties zullen worden aangekaart door de Deans van de beide Honours Academies bij de betreffende Colleges van Bestuur.

1.4.3 Focus op diversiteit en internationalisering
Diversiteit van de studentenpopulatie en internationalisering, zowel op het niveau van de organisatie als geheel als op het
niveau van de verschillende programma’s zijn belangrijke beleidsdoelstellingen voor het HA bestuur in 2015.
(a) Diversiteit
De UL richt zich al een aantal jaren op het onderwerp diversiteit.
Sinds 2012 vindt jaarlijks een Diversiteitssymposium plaats; dit
heeft inmiddels geleid tot een speciaal aangestelde Diversity Officer
en een universitair Werkplan diversiteit en inclusiviteit. Ook de HA
vindt diversiteit binnen de programma’s uiterst belangrijk en wil in
2015 in samenwerking met de Diversity Officer, studenten, het Leids
Assessoren Overleg (LAssO) en andere betrokkenen van het honoursonderwijs een eerste slag maken om de diversiteit in deelnemers
aan de programma’s te vergroten. In 2014 zijn hiertoe in het kader
van het HC de eerste stappen gezet tijdens een discussiemiddag met
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alle honoursbetrokkenen. Duidelijk is dat het diversiteitprobleem zich in elk programma net iets anders voordoet en dat
problemen waar deze studenten tegen aanlopen lang niet altijd kenbaar zijn voor honoursdocenten. De HA kiest om die
reden voor een programma-specifieke aanpak (zie hierover uitgebreider paragrafen 2, 3 en 4).
(b) Internationalisering
In het najaar van 2014 is door de HA onderzoek gedaan naar de mate waarin het honoursonderwijs en de honoursstudent is ‘geïnternationaliseerd’. Uit de visie van de UL op het excellentie en de excellente student volgt immers dat deze
‘internationaal gericht’ zijn. Wat het onderwijsaanbod betreft (zowel het facultaire als dat van de HA zelf), bleek dat
het aanbod aan Engelstalig onderwijs weliswaar aanzienlijk is, maar dat dit niet automatisch betekent dat het onderwijs
als zodanig ‘internationaal gericht’ is (bijv. geen deelname van buitenlandse hoogleraren of docenten en buitenlandse
studenten en geen internationale literatuur) Om die reden zet de HA in 2015 in op meer participatie van buitenlandse
hoogleraren en docenten, studenten en binnen de HA programma’s en het ontwikkelen van onderwijs op thema’s die
universeler zijn. De uitwerking hiervan zal plaatsvinden in de diverse programma’s.
Uit het onderzoek bleek voorts dat honoursstudenten weliswaar internationaal zijn georiënteerd, maar dat het hen ontbreekt aan overzichtelijke informatie over de mogelijkheden hiertoe, specifiek ook in relatie tot hun honoursprogramma.
Daarbij gaf het merendeel van de studenten aan geïnteresseerd te zijn in kortdurende buitenlandverblijven (summer
schools etc.). Naar aanleiding van deze resultaten heeft de HA verschillende acties uitgezet die in 2015 hun beslag zullen
krijgen. In het najaar van 2014 heeft de HA een beurzenbeleid ontwikkeld waardoor studenten kunnen worden gestimuleerd om extra cursussen of studieactiviteiten in het buitenland te volgen. In 2015 zullen de eerste beurzen worden
verleend. Kern van dit beleid is dat de HA maximaal € 500,- als bijdrage aan een internationale activiteit kan verstrekken
die bijdraagt aan het honoursprofiel van haar studenten onder voorwaarde dat de student zowel mondeling als schriftelijk een tegenprestatie levert aan de community (bijvoorbeeld een nieuwsbericht en een presentatie over het buitenlandverblijf waardoor andere studenten daarvoor worden geënthousiasmeerd). Verder zal in 2015 de website van de HA
worden voorzien van een doorklikmogelijkheid ‘Internationaal’, waaronder diverse links zijn opgenomen naar exchange-programmes en korte en langdurende mogelijkheden om in het buitenland te verblijven. Tot slot zal de HA de samenwerking met LUC intensiveren met betrekking tot de Engelstalige (en internationaal gerichte) LUC-summer schools.

2.		 Pre-University
2.1 Inleiding
Onder het PRE-University valt 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 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 kent in het kader van de kwaliteitszorg een eigen examencommissie (een kamer van de HA-examencommissie), 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 diploma dat voor verschillende lotingstudies in Leiden toegang geeft tot de decentrale selectie.
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
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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
In 2014 stroomden 95 eerstejaars (5 vwo’ers) in het PRE. Het aantal tweedejaars PRE-studenten in 2014 bedraagt 93.
In 2014 rondden 92 (van een oorspronkelijk lichting van 94 scholieren) hun tweejarig programma af met een diploma.
In september 2014 zijn bijna 40 PRE-studenten gestart met een BA-opleiding aan de UL. Zeven studenten daarvan volgen een dubbele bachelor. PRE-studenten betalen een eigen bijdrage van €200,-/jaar. Scholen betalen een bijdrage van
€1.000,- per school per jaar en daarbij €100,- per leerling per jaar.
Binnen LAPP-Top is het aantal (na selectie) geaccepteerde leerlingen in 2014 stabiel gebleven met in totaal 323 deelnemers (uit 480 aanmeldingen), verdeeld over 17 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,
Noord-Brabant en Utrecht. De betrokken leerlingen betalen een bijdrage van €75,- voor het volgen van LAPP-Top.

2.3 Gerealiseerde beleidsdoelstellingen PRE en LAPP-Top in 2014
In 2014 zijn verschillende beleidsdoelstellingen bereikt voor het PRE. Ten eerste heeft het PRE de adviezen van de ingestelde werkgroep Internationalisering en Digitalisering gedeeltelijk overgenomen en zal de implementatie daarvan verder
vorm krijgen. (par 2.3.1). Ten tweede is de samenwerking met de PRE-scholen geëvalueerd aan de hand verschillende
criteria voor deelname (par. 2.3.2). De samenwerking met andere universiteiten is succesvol gebleken en kan op continuering rekenen (par. 2.3.3).
Wat LAPP-Top betreft, is de nieuw opgezette samenwerking met Kennislink goed bevallen. Het nieuwe format van het
LAPP-Top verslag is daaruit voortgevloeid (par.2.3.4). De bouw
en implementatie van de MOOC app Neurofilosofie is in 2014
bijna afgerond.
Begin 2015 zal de MOOC app getest worden met leerlingen van
middelbare scholen (par. 2.3.5).
Een PRE hoogtepunt vond plaats aan het begin van het jaar.
Op 20 januari 2014 heeft staatssecretaris Sander Dekker tijdens
een werkbezoek gezien waar het PRE voor staat en waarom het
PRE in een enorme behoefte voorziet bij getalenteerde leerlingen in 5 en 6 vwo (2.3.6).

2.3.1 Adviezen werkgroepen Internationalisering en Digitalisering voor PRE-Adviesraad
De commissie ‘internationalisering’ heeft, onder leiding van Rick van Vliet, PRE-mentor van The International School
The Hague, een aantal adviezen uitgebracht. Een aantal daarvan wordt in het nieuwe PRE-jaar ten uitvoer gebracht:
meer colleges in het Engels en een internationale excursie als afsluiting van blok III. Dit zijn eerste stappen om ‘internationaal gerichter’ te worden.
Eenzelfde soort commissie is ingesteld voor het thema ‘digitalisering’, met als voorzitter Rietje Knaap, PRE-mentor van
het Rijnlands Lyceum Wassenaar. Ook deze commissie heeft verschillende adviezen uitgebracht. Een aantal is direct
overgenomen: het onderzoeken van meer digitale toepassingen in het onderwijsprogramma zoals mentimeter, intensiever gebruik maken van blackboard in het onderwijsprogramma, digitaal lesmateriaal door PRE’ers laten uitvoeren zoals
www.bronnenwijzer.nl ter voorbereiding op het onderzoek in onderwijsblok IV.

2.3.2 Evaluatie samenwerking PRE-scholen
De onderwijscoördinator heeft in 2014 de deelnemende PRE-scholen bezocht om de samenwerking met de desbetreffende school te evalueren. Aan de hand van een aantal criteria heeft de onderwijscoördinator het gesprek over voortzetting
van de samenwerking gevoerd. Daarbij is vooral gekeken naar de aanmeldingen van elke school in de afgelopen vijf
jaar. Met een school die minder dan 3 toegelaten leerlingen in vijf jaar had, is serieus gesproken over stopzetting van het
7

convenant, nu er een wachtlijst is van niet-deelnemende scholen die graag een kans zouden krijgen talent aan te leveren.
Andere criteria zijn het beleid voor getalenteerde leerlingen op de school zelf (in het kader van diversiteit), de organisatie
en communicatie met de school, de reisafstand voor PRE-studenten en deelname van de school aan het LAPP-Top programma. Met ‘zwak’ presterende scholen zijn verbeterafspraken gemaakt. Over 3 jaar wordt opnieuw geëvalueerd.

2.3.3 Samenwerking met andere universiteiten
De samenwerking met de TUDelft heeft, als gezegd, een vastere vorm gekregen, ook binnen het PRE. In 2014 werden in
blok IV twee duo’s begeleid door docenten van twee verschillende groepen van de Delftse wetenschappelijke staf, te weten de Aerospace Structures and Materials Group en de Numerical Analysis Group.
Met de Rijksuniversiteit Groningen is voor het tweede jaar 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.
2.3.4 Consolidatie samenwerking stakeholders PRE en LAPP-Top
In 2014 is in samenwerking met Kennislink een opdracht
voor alle leerlingen die aan LAPP-Top deelnemen, ontwikkeld. De leerlingen schrijven een populair wetenschappelijk
artikel over onderzoek dat tijdens het LAPP-Top programma van een specifieke opleiding aan bod is gekomen. De
LAPP-Topcoördinator nomineert het artikel voor de bundeling van de artikelen. Een jury bestaande uit redacteuren
van Kennislink kiest het beste geschreven en het meest
populariserende artikel op de LAPP-Top slotbijeenkomst.
Dit artikel wordt gepubliceerd op de website van Kennislink
(www.kennislink.nl) . Het afgelopen jaar heeft deelneemster
Lisanne Overduin het winnende artikel geschreven over een
taalfenomeen dat in het LAPP-Top programma Taalwetenschap aan de orde is geweest.
In het najaar heeft het PRE deelgenomen aan een bijeenkomst van vo-ho programma’s voor getalenteerde leerlingen
elders in Nederland. In dit samenwerkingsverband wordt nagedacht over het volgen van leerlingen die een programma
hebben gevolgd op de universiteit. Dit samenwerkingsverband wordt voortgezet in 2015.
2.3.5 Digitalisering van LAPP-Top modules
De ontwikkeling van een MOOC app over neurofilosofie vanuit het LAPP-Top programma is in 2014 bijna afgerond. De
technische ontwikkeling van de app kostte meer tijd dan verwacht. In januari 2015 belandt de app in de testfase. Vanaf
het voorjaar 2015 kan de MOOC app gaan draaien. Dat maakt dit LAPP-Top programma voor veel meer scholieren toegankelijk dan anders mogelijk zou zijn geweest.
2.3.6 Bezoek staatssecretaris Sander Dekker aan het PRE
Het afgelopen jaar heeft staatssecretaris Sander Dekker een werkbezoek gebracht aan het Pre-University College. Hij
heeft een college bezocht in blok II van de serie Life, Science & Technology van prof.dr. Mathieu Noteborn. Hij is daarbij
in gesprek gegaan met PRE-studenten. Daarnaast heeft hij gesproken met de organisatie, PRE-mentoren van de deelnemende scholen en de Dean. Het werkbezoek is georganiseerd in samenwerking met het ICLON.
2.4 Beleidsprioriteiten PRE en LAPP-Top in 2015
Zowel voor het PRE als voor het LAPP-Top zijn enkele beleidsprioriteiten voor 2015 geformuleerd. Naast de voortzetting van de hiervoor beschreven beleidsinitiatieven uit 2014 zijn dit meer specifiek de volgende. Voor het PRE lopen de
contracten met de middelbare scholen af in 2015. Nieuwe convenanten zullen daarom in 2015 worden afgesloten (par.
2.4.1). In het kader van het speerpunt Diversiteit van de HA zal er een werkgroep ‘diversiteit’ worden ingesteld (par.
2.4.2). Tot slot zal bij het PRE de selectieprocedure worden aangepast (par. 2.4.3). Voor het LAPP-Top staan nieuw te
ontwikkelen programma’s op de agenda (par. 2.4.4).
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2.4.1 Sluiting nieuwe convenanten PRE-scholen
In september 2015 zullen met de huidige deelnemende scholen nieuwe convenanten worden afgesloten voor samenwerking in het PRE. In tegenstelling tot het verleden zal de duur van het convenant niet vijf, maar drie jaar beslaan, dit
om meer flexibiliteit te creëren. De afgelopen zeven jaar is het financiële beleid met betrekking tot het PRE ongewijzigd
gebleven. De scholen betalen op dit moment een vaste bijdrage van €1000,- en een bijdrage van €100,- per deelnemende
leerling. Het bedrag per deelnemende leerling gaat voor de scholen met €50,- omhoog. Ook de ouderbijdrage gaat vanaf
2015 omhoog van €200,- naar €225,-.
2.4.2 Diversiteit bij het PRE
In juni 2014 heeft er een informatieve bijeenkomst van de PRE-adviesraad, de PRE-mentoren en de rectoren plaatsgevonden met als thema ‘diversiteit’. Isabel Hoving, Diversity Officer van de UL, heeft het diversiteitsbeleid van de UL
uiteengezet en laten zien op welke fronten de verschillende faculteiten aan de slag moeten. Bezien wordt welke aanbevelingen en acties ook bruikbaar zijn voor het PRE.
Daarnaast zijn tijdens een studiereis van de onderwijscoördinator naar Londen goede voorbeelden uitgewisseld over
hoe je de diversiteit kunt vergroten in de aanmelding voor programma’s en opleidingen met selectie. Een werkgroep diversiteit bestaande uit docenten van de PRE-scholen zal advies geven aan de PRE-adviesraad. De samenwerking met de
PRE-scholen is op dit terrein noodzakelijk omdat zij de kandidaten aanleveren en talent op tijd zullen moeten spotten en
moeten voorbereiden op de selectie van het PRE. Het PRE zal ook de voorlichting aanpassen. Er komt actueler materiaal waarin duidelijk wordt wat het PRE-onderwijs precies inhoudt. Daarnaast zal er ook een voorlichtingsavond komen
speciaal om leerlingen uit groepen die zijn ondervertegenwoordigd te laten zien waar het PRE-onderwijs plaatsvindt.

2.4.3 Aanpassing Selectieprocedure PRE
De selectieprocedure van het PRE is op dit moment erg arbeidsintensief en zou efficiënter kunnen. Daarnaast wil het
PRE, zoals vermeld, de diversiteit binnen de deelnemende groep vergroten. Het PRE krijgt twee keer meer aanmeldingen
dan er plaatsen beschikbaar zijn (180 aanmeldingen tegenover 95 plekken). De scholen selecteren zelf al streng voor: van
de 180 aangemelde scholieren is het overgrote deel zeer getalenteerd en geschikt. Vanaf 2015 zal de selectieprocedure
worden geëvalueerd en verbeterd.
2.4.4 LAPP-Top
Het LAPP-Top programma is toe aan uitbreiding. Naast digitale uitbreiding
in de vorm van de hiervoor beschreven MOOC app zal de HA het verzoek
doen aan opleidingen om nieuwe LAPP-Top programma’s te ontwikkelen.
Op verschillende middelbare scholen wordt bijvoorbeeld Chinees aangeboden in de onderbouw. Een mooi vervolg zou een LAPP-Top programma
Chinees kunnen zijn, maar ook op het bètavlak is uitbreiding noodzakelijk
om aan de vraag tegemoet te kunnen komen.

3.

Honours College

3.1 Inleiding
Het HC bestaat sinds september 2009 en betreft driejarige extra-curriculaire bachelorprogramma’s van minimaal 30
ECTS die onder verantwoordelijkheid van de zeven faculteiten worden aangeboden. De HA bood in aanvulling hierop
het afgelopen jaar een twaalftal ‘bovenfacultaire’ vakken aan van 5 EC (die onderdeel vormen van het jaarlijkse aanbod
van honours classes: het volgen van minimaal één honours class is verplicht voor HC-studenten). Voor die twaalf bovenfacultaire honours classes was de HA verantwoordelijk.
Het HC is tot stand gekomen in 2009 door middel van subsidie vanuit OCW. Jaarlijks wordt het programma ge-audit. In
2014 gebeurde dit voor de 4e maal. De auditcommissie gaf de UL daarbij het volgende oordeel: ‘Voor het Honours college
is de indicator dat er 250 studenten gehaald worden, uit 6 faculteiten. Dit zijn er op dit moment 322, van 7 faculteiten. De
indicatoren die de ontwikkeling in kwalitatieve prestaties van studenten en output van en tevredenheid over de programma’s
meten, laten een overwegend positief resultaat zien.’
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3.2 Cijfers
Vanaf februari 2014 namen meer dan 381 Bachelorstudenten deel aan de facultaire oriëntatieprogramma’s (voorlopige
toelating) (t.o.v. 240 in 2013).
FdA

14

W&N

53

Geneeskunde

52

FCDH

31

FdR

59

FSW

96

FGW

76

Totaal

381

In oktober 2014 werden 322 Bachelorstudenten definitief toegelaten tot het HC (t.o.v. 225 in 2013). Dit aantal bestaat uit
studenten die na de oriëntatiefase definitief zijn toegelaten dan wel studenten die als ‘zij-instromer’ definitief zijn toegelaten en de oriëntatiefase dus niet hebben gevolgd. Het aantal van 322 is als volgt over de faculteiten verdeeld:
FdA

12 (in 2013: 13)

W&N

42 (in 2013: 36)

Geneeskunde

51 (in 2013: 49)

FCDH

33 (in 2013: 0)

FdR

47 (in 2013: 37)

FSW

76 (in 2013: 54)

FGW

61 (in 2013: 36)

Totaal

322 (in 2013: 225)

Met deze cijfers heeft de UL de doelstellingen voor Sirius (250 studenten/jaar) ruimschoots behaald. Voor wat betreft
het behalen van de prestatieafspraken met OCW in 2015 ((10% van de eerste jaars instroom neemt aan het begin van
het tweede studiejaar deel aan het excellentie-onderwijs in de bachelorfase (Honours College / University College), is de
universiteit op de goede weg. In totaal verkregen in 2014 115 studenten hun HC-certificaat.
Onderstaande overzichten vermelden de evaluatieresultaten 2013/2014 uitgesplitst naar traject en naar jaar (oriëntatiefase, Ba2, Ba3 en over het traject als geheel). Voor de goede orde is tevens het aantal respondenten dat aan de evaluatie
heeft meegedaan, vermeld.
Totaaloordeel per facultair traject over oriëntatiefase
FdA

4 (4 respondenten)

W&N

3,4 (21 respondenten)

Geneeskunde

3,6 (8 respondenten)

FCDH (nieuw HC-traject)

3 (5 respondenten)

FdR

3,5 (24 respondenten)

FSW
FSW Social Sciences (Engelstalig traject)

3,9 (25 respondenten)
3,5 (4 respondenten)

FGW Humanities Lab (= nieuw HC-traject)

3,5 (17)

10

Totaaloordeel per facultair traject over BA2
FdA

4 (4 respondenten)

W&N

3,5 (11 respondenten)

Geneeskunde

3,3 (9 respondenten)

FCDH

-- (nieuw traject)

FdR

3,0 (6 respondenten)

FSW

4,3 (11 respondenten)

FGW

Geschiedenis: 3,0 (3 respondenten)
Kunst & Lit.: 2 (1 respondent)
Taalwetenschap: 4,0 (1 respondent)
Wijsbegeerte: 4,0 ( 1 respondent)

Totaaloordeel per facultair traject over BA3
FdA

4,0 (1 respondent)

W&N

3,1 (7 respondenten)

Geneeskunde

3,8 (9 respondenten)

FCDH

-- (nieuw traject)

FdR

3,3 (6 respondenten)

FSW

3,8 (10 respondenten)

FGW

Geschiedenis: 3,0 (1 respondent)
Kunst & Lit.: 4,0 (2 respondenten)
Recht & religie: 4,0 (1 respondent)
Taalwetenschap: 2,5 (2 respondenten)
Wijsbegeerte: 4,0 ( 1 respondent)

Totaaloordeel over het facultaire traject (einde BA3)
FdA

4,0 (1 respondent)

W&N

4,0 (7 respondenten)

Geneeskunde

3,7 (9 respondenten)

FCDH

-- (nieuw traject)

FdR

3,0 (6 respondenten)

FSW

4,0 (10 respondenten)

FGW

Geschiedenis: 4,0 (1 respondent)
Kunst & Lit.: 4,0 (2 respondenten)
Recht & Religie: 4,0 (1 respondent)
Taalwetenschap: 2,5 (2 respondenten)
Wijsbegeerte: 4,0 ( 1 respondent)

Het HC werd tot nu toe gefinancierd op basis van de zogenaamde Siriusgelden. In oktober 2014 is de subsidieperiode
geëindigd en in 2015 vindt de eindafrekening plaats met het Ministerie van OCW. De eindafrekening en -audit worden
georganiseerd in samenwerking met de afdeling Academische Zaken. De Eindrapportage Sirius, inclusief financiële eindrapportage, moet uiterlijk 1 juli 2015 gereed zijn. Met ingang van 2015 wordt het HC gefinancierd uit de universitaire
middelen. De HC-studenten betalen geen eigen bijdrage.

3.3 Behaalde beleidsresultaten HC in 2014
In het kader van het HC is in 2014 veel bereikt. Ten eerste is op het vlak van programmaontwikkeling het nodige werk
verzet binnen de faculteiten en de HA. Zo is het aantal aangeboden honours classes fors uitgebreid, waarbij de HA in 2014
bijna de helft van alle honours classes aanbood (par. 3.3.1). Ten tweede is het Onderwijsreglement HC – als onderdeel van
het Onderwijsreglement HA – gewijzigd en aangevuld. Het reglement vormt een belangrijke pijler voor de uitvoering en
uitbreiding van het HC in de komende jaren. In het kader van de doelstellingen voor de instroom in het HC, als onderdeel
van de prestatieafspraken met OCW, heeft de universitaire Taskforce Instroom een advies opgesteld, waarvan de uitvoering per direct is opgepakt (par. 3.3.2). Ook is in 2014 gewerkt aan de kwaliteitszorg van het HC (par. 3.3.3).
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3.3.1 Verdere programmaontwikkeling HC
De belangrijkste vernieuwingen in het HC hebben zich op drie vlakken voorgedaan: (a) nieuwe honourstracks zijn ontworpen; (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 van het HC. Zo
ontwikkelde Faculteit Campus Den Haag een nieuw (Engelstalig) traject dat sinds februari 2014 wordt aangeboden (31
studenten in de oriëntatiefase). Per dezelfde datum is ook het nieuwe traject van Faculteit Geesteswetenschappen gestart,
dat vijf tracks samenvoegde tot één nieuw aansprekend programma ‘Humanities Lab’. Ook dit track kan Engelstalig worden gevolgd. Faculteit Sociale Wetenschappen biedt sinds februari 2014 ook een Engelstalig traject aan, in de vorm van
een ‘parallel’-traject naast het huidige Nederlandstalige traject.
Inmiddels is zichtbaar geworden – in de aanmeldingscijfers voor deze nieuwe trajecten – dat deze voorzien in een behoefte bij een groep studenten, met name de internationale studenten in de (nieuwe) internationale bachelorprogramma’s zoals International Studies.
(b) Meer maatwerk in het HC: flexibilisering en dubbele bachelorplus
Tussen de faculteiten 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 behoort tot de categorie zeer getalenteerd, maar ook dat 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 ontwikkeling. Voortschrijdend inzicht en landelijk onderzoek
hebben vastgesteld dat excellente studenten geen homogene groep
vormen en dat een ‘one size fits all- aanpak’ dus niet werkt om alle
typen excellente studenten te bedienen.
In 2014 is daarom 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. Eén en ander is vastgelegd in het vernieuwde Onderwijsreglement.
(c) Uitbreiding aanbod honours classes
In 2014 is het aanbod van honours classes fors uitgebreid, met name de bovenfacultaire honours classes vanuit de HA.
De groei van de instroom maakt dit noodzakelijk, bovendien wil ook een flinke groep studenten die niet deelneemt aan
het HC wél een korte cursus op honoursniveau – een honours class – volgen (70 studenten in 2013-2014). Dat betreft
ook studenten van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam die sinds vorig jaar kunnen deelnemen aan (bepaalde) Leidse honours classes.
Dit studiejaar worden enkele HA-Honours Classes die vorig jaar succesvol waren, herhaald: Motivatievaardigheden
(skills: wordt tweemaal aangeboden), Cybersecurity (LDE-class) en Skills Lab (samen met LUC, tweemaal aangeboden).
Als nieuwe HA honours classes kunnen worden genoemd: Grote verhalen van Nederland (door studenten bedacht thema), Negotiation & Conflictmanagement en Changemakers in Leiden (een class over Giving Back, in samenwerking met
het Stadslab Leiden). Deze classes worden georganiseerd op de Sterrewacht, waar ook de andere facultaire honours classes – indien gewenst – terecht kunnen.

3.3.2. Nieuw Onderwijsreglement en Advies Taskforce Instroom
In 2014 is als genoemd een nieuw Onderwijsreglement voor het HC uitgewerkt (als onderdeel van het Onderwijsreglement HA). Daarin zijn de criteria en de uiterste grenzen waarbinnen de faculteiten en hun trajecten kunnen opereren
vastgelegd voor de nieuwe mogelijkheden binnen het HC: individueel traject en dubbele bachelorplus. Het nieuwe Onderwijsreglement is tot stand gekomen in zeer intensief overleg met de faculteiten, op diverse niveaus. Op die manier is
zowel gebruik gemaakt van de ervaringen in de facultaire honourstrajecten in de afgelopen vijf jaar, als draagvlak gecreëerd voor gezamenlijk optrekken in de toekomst.
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De prestatieafspraken die het College van Bestuur heeft gemaakt met OCW zijn uitgewerkt in bestuursafspraken met alle
faculteiten. Voor het honoursonderwijs is een bestuursafspraak gemaakt over de instroom: in oktober 2015 moet binnen
iedere faculteit 10% van het studentencohort 2014 instromen in het HC. In totaal zal dit neerkomen op meer dan 500
studenten per collegejaar.
In de zomer van 2014 heeft een Taskforce Instroom HC, met vertegenwoordigers van verschillende faculteiten en onder leiding van
de vice-rector magnificus Simone Buitendijk, daarom een advies
opgesteld om te instroom te verhogen, inclusief een analyse van de
potentiële doelgroep.
Belangrijke maatregelen in het advies zijn: minder nadruk op studieresultaten voor de toelating in het kader van communicatie en
scouting; uitbreiding van het aanbod en flexibilisering trajecten,
inclusief de dubbele bachelorplus (zie ook hierboven); het belang
van kwaliteitszorg met name door de facultaire examencommissies; de roostering van het HC-onderwijs; en de waardering van de inzet van docenten in dit onderwijs. Voor de maatregel communicatie (en werving) is de uitvoering van dit advies direct opgepakt binnen de HA. Zo is sinds oktober 2014
een groep studentambassadeurs vanuit alle faculteiten aangesteld, onder coördinatie van de HA. Deze ambassadeurs
worden ingezet voor diverse voorlichtingsactiviteiten bij de faculteiten. Ook is sinds begin december 2014 een junior
projectleider Instroom HC aangesteld die als taak heeft de faculteiten te ondersteunen bij de uitvoering van het Advies
van de Taskforce. Meer informatie over de uitvoering van het Advies van de Taskforce is te vinden onder paragraaf 3.4.

3.3.3 Verbeteringen op het vlak van kwaliteitszorg
In 2014 is een kwaliteitszorgsysteem uitgedacht voor HC en heeft de HA-examencommissie (kamer HC) haar taken verder geoperationaliseerd en geprofessionaliseerd. 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.
Ook het verkrijgen van inzicht in de redenen van uitval is belangrijk in het kader van de kwaliteitszorg. Door middel van
een meer centrale aanpak vanuit de HA wordt vanaf 2014 zorg gedragen voor het voeren van exitgesprekken met uitvallers. Deze gesprekken worden gevoerd door de HC-studentambassadeur van de HA. In 2014 is daardoor meer informatie
verkregen over de redenen voor uitval, en ook over de redenen voor studenten om zich überhaupt niet aan te melden
voor het HC. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de werving en communicatie in 2014 veel meer zijn toegesneden op
de verschillende behoeften van studenten. Zo kan een brede groep worden aangesproken. Op basis hiervan zijn de algemene HC-website en de HC-flyer fors herzien.
3.4. Beleidsinitiatieven HC 2015
Voor het HC wordt 2015 een veeleisend jaar. Allereerst vanwege de doelstellingen van het fors verhogen van de instroom,
zonder dat daarbij de kwaliteit en de andere randvoorwaarden van het honoursonderwijs zoals neergelegd in het nieuwe Onderwijsreglement HC in het geding komen (par. 3.4.1). Bij de verdere groei van het aantal studenten in het HC is
veel aandacht nodig voor behoud van de kwaliteit van dit onderwijs én moet goed gekeken worden naar de organisatie
die nodig is om deze grotere aantallen te kunnen bedienen. Er zal dus worden gewerkt aan uitbreiding van het aanbod
honours classes (par. 3.4.2), samenwerking met LUC (par. 3.4.3), kwaliteitszorg (par. 3.4.4) en er zal aandacht worden
gegeven aan de positie van docenten in het honoursonderwijs (par. 3.4.5).
De eerste beleidsinitiatieven in 2015 zullen zijn gericht op het samen met de faculteiten uitwerken van het individuele
traject en de dubbele bachelorplus. Zo wordt al in januari 2015 een brainstormbijeenkomst georganiseerd over deze twee
nieuwe mogelijkheden binnen het HC, waarin HA en faculteiten ervaringen en ideeën uitwisselen om zo binnen iedere
faculteit tot een authentieke, passende aanpak te komen.
3.4.1 Vergroting instroom en implementatie nieuwe Onderwijsreglement HC
Ten behoeve van het verbeteren van de instroom zal de HA in 2015 de faculteiten intensief ondersteunen in de werving
(bijvoorbeeld door de organisatie in januari 2015 van de HC Fair voor alle geïnteresseerde eerstejaars en de inzet van de
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facultaire student-ambassadeurs voor HC). Ten behoeve van de implementatie van het nieuwe Onderwijsreglement HC
faciliteert de HA het overleg in de HC-Adviesraad en met de facultaire HC-betrokkenen. Verschillende onderwerpen komen hierbij aan bod zoals de voorwaarden waaronder faculteiten flexibiliseren en het expliciteren van de randvoorwaarden voor de dubbele bachelorplus. Het gezamenlijk bespreken
van deze onderwerpen draagt bij aan tijdige en goede informatievoorziening zodat voor studenten die op deze wijze willen
instromen, geen hindernissen bestaan. Het nieuwe Onderwijsreglement met de daarin vervatte randvoorwaarden is daarmee
een belangrijk aandachtspunt voor 2015 voor de faculteiten.
Zaken als talentcoaches, bevoegde examencommissies die individuele studieplannen goedkeuren etc. zullen binnen de faculteiten vorm moeten krijgen. De HA zal faculteiten hierbij, waar
mogelijk, ondersteunen.

3.4.2 Verdere uitbreiding van het aanbod Honours Classes
Om faculteiten te ontlasten in het interdisciplinaire honoursonderwijsaanbod zal de HA in 2015-2016 zo’n vijftien honours classes aanbieden (in totaal75 EC). Ingezet wordt op meer skills-aanbod, interdisciplinaire classes gelieerd aan de
universitaire onderzoeksprofileringsgebieden, universele en moderne thema’s (zoals bijvoorbeeld Identity en Mindfulness)
en aansprekende LDE-Classes. Aldus vergroot dit aanbod aan interdisciplinaire honours classes de onderlinge samenhang
tussen de trajecten. Vanwege het groeiend aantal HC-studenten en het uitgebreide aanbod honours classes heeft de HA
een nieuwe coördinator honours classes aangesteld. Verdere professionalisering van dit onderdeel is dringend noodzakelijk. Vooral de inschrijvingsprocedure en de informatievoorziening rond de classes kunnen worden verbeterd. Maar ook
op het vlak van het faciliteren van betrokken docenten en facultaire coördinatoren moeten slagen worden gemaakt.
Naar aanleiding van de evaluatie van de honours classes wordt tot slot 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; het niveau moet niet onder de 300 liggen en de vereiste inzet
van de studenten moet passend zijn voor 5 EC.
3.4.3 Intensivering samenwerking LUC ten behoeve van onderwijsaanbod en community
Zoals vermeld in paragraaf 1.4.2 is de samenwerking met LUC voor de HA als geheel als ook voor het HC een aandachtspunt. 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 2015 wordt gezocht naar maatwerk voor
verdere samenwerking en gezamenlijke onderwijsinitiatieven
(bijvoorbeeld het weer aanbieden van een gezamenlijk vak en
het openstellen van LUC-summer schools voor HC-studenten); de eerste afspraken voor overleg staan gepland in januari
2015. Wat het onderwijs betreft, zal rekening worden gehouden
met de kostenstructuur van het LUC-onderwijs, die anders is
vormgegeven dan die van het HC, en het feit dat studenten van
LUC in beginsel Engelstalig onderwijs verwachten.
3.4.4 Verdere verbeteringen op het vlak van de kwaliteitszorg
Bijzonder aandachtspunt voor 2015 is de kwaliteitszorg: een volledig kwaliteitszorgsysteem zal het komend jaar worden
ingericht. Daarbij zal expliciet aandacht worden besteed aan de afstemming tussen de HA-examencommissie kamer HC
(eindverantwoordelijk voor de HC-certificaten) en de facultaire examencommissies. Ook organiseert de HA voorlichtingsbijeenkomsten voor facultaire examencommissies.
Een ander belangrijk punt zijn de evaluaties van en in het HC. De HA zal in samenwerking met de faculteiten de wijze
waarop wordt geëvalueerd in het HC herzien en effectiever inrichten. Gedacht wordt niet alleen aan panelgesprekken
met OLC-leden en een duidelijke rol voor de HC-studentambassadeur, maar ook aan het invoeren van peer review in het
honoursonderwijs en het structureel terugkoppelen aan honoursstudenten van doorgevoerde verbeteringen.
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3.4.5. Aandacht voor docenten
Nu het honoursonderwijs de projectfase voorbij is en structureel onderdeel uitmaakt van het onderwijsaanbod van de
Universiteit Leiden, moet ook de erkenning en waardering van het werk van docenten in dit specifieke onderwijs goed
worden geregeld. De HA zal daarvoor overleg voeren met de centrale HRM-afdeling én zal dit punt benoemen in het
(jaarlijkse) overleg met de faculteitsbesturen. Ook zal worden gekeken naar samenwerking met andere activiteiten die
zijn gericht op (top-) docenten, zoals de Leiden Top Teachers, de Leiden University Teachers’ Academy, en het ICLON.
Tot slot wordt in het kader van docentprofessionalisering een cursus aangeboden aan geïnteresseerde HC-talentcoaches.
De module is vorig jaar ontwikkeld binnen LLP, in het kader van de professionalisering van docent-coaches en wordt
goed gewaardeerd.

4.

Leiden Leadership Programme

4.1 Inleiding
Het Leiden Leadership Programme 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 2014 werd het voor de derde maal geauditeerd door de Siriuscommissie. Over het LLP concludeerde de commissie:
‘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.’
Per maart 2014 is de pilot voor het International Leiden Leadership Programme (ILLP) gestart. Dit is een extra-curriculair Engelstalig programma van 5 EC voor internationale getalenteerde en gemotiveerde studenten. In het kader van de
samenwerking met de TU Delft is het ILLP ook opengesteld voor master honoursstudenten van de TU Delft. Het LLP en
ILLP worden aangeboden onder verantwoordelijkheid van de HA.

4.2 Cijfers
In mei/juni 2014 verkregen 74 masterstudenten hun LLP-certificaat (startgroep van 78 studenten) en 18 masterstudenten
hun ILLP-certificaat (startgroep van 20 studenten). Voor het
cohort 2014/2015 werden uit een totaal van bijna 180 hoogwaardige aanmeldingen 89 nieuwe masterstudenten toegelaten.
Masterstudenten betalen een eigen bijdrage aan het programma van €250,-/jaar in 2014 (€100,-/jaar in 2011, €150,-/jaar in
2012, €200,-/jaar in 2013).
Het ILLP kent maximaal 25 plaatsen (waarvan maximaal 5
voor TU Delft). Na selectie in 2014 zijn 24 studenten toegelaten tot het programma: 14 internationale studenten, 9 Nederlandse studenten uit een Leidse master en 1 masterstudent
die deelneemt aan honoursprogramma’s van de TU Delft, zie voor meer informatie par. 4.3.4. Ook voor het ILLP wordt
een eigen bijdrage van €250,- gevraagd.
Dit jaar werd de stroomlijning in de programma’s goed duidelijk in de instroom van het LLP; er zijn 17 LLP’ers die
eerder HC volgden, drie LLP’ers die eerder PRE én HC volgden en twee LUC-alumni onder de deelnemers. Bovendien
geeft meer dan 20% van de LLP-studenten aan dat ze het LLP mee hebben laten wegen in hun keuze voor een master in
Leiden. De LLP’ers waarderen het programma gemiddeld met een 4,5 op een schaal van 5 (cijfers uit 2014: 51 respondenten). Het rendementscijfer ligt rond de 95%.

4.3 Behaalde beleidsresultaten in 2014
In 2014 zijn verschillende beleidsresultaten behaald. Ten eerste is het programma naar aanleiding van evaluaties inhoudelijk verder verbeterd (par. 4.3.1). Ten tweede is de docentprofessionalisering verder uitgebreid (par. 4.3.2). Ten derde is
er opnieuw een aantal verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van het afnemend veld en is het Leiden Partner Programme
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ingevoerd (par. 4.3.3). Ten vierde is de pilot van het ILLP succesvol verlopen en is het programma voor 2015 inhoudelijk
verbeterd en uitgebreid (par. 4.3.4). Ten vijfde wordt onder het huidige cohort LLP-studenten de meerwaarde van het
programma onderzocht (par. 4.3.5). Ten slotte is er hard gewerkt aan de continuïteit van het LLP (par.4.3.6).

4.3.1 Inhoudelijke verbeteringen in het LLP
In 2013-2014 is het LLP verrijkt met veel seminarsprekers uit de volle breedte van de UL. Dit was één van de belangrijkste verbeteringen in het LLP. In overleg met de LLP-Adviesraad1, bestaande uit externe en Leidse experts (hoogleraren) is
ervoor gekozen om meer leden van de Leidse wetenschappelijke staf een bijdrage te laten leveren aan het LLP; 7 hoogleraren vanuit 4 faculteiten gaven hoorcolleges (in 2012-2013: 0). Ook twee externe hoogleraren hebben college gegeven.
Tot slot hebben verschillende sprekers uit de praktijk een bijdrage geleverd aan het programma. De seminars zijn goed
ontvangen en geëvalueerd: 3,8 uit 5 (in 2012-2013: 3,6) en de sprekers zijn gemiddeld beoordeeld met een 3,8 uit 5
(2012-2013: 3,7).
Voor 2014-2015 is de visie die ten grondslag ligt aan het LLP nog beter doorgevoerd in de verschillende programma-onderdelen. Vooral de seminars zijn hiertoe van een andere signatuur geworden dit jaar. Zo is dit jaar de reflectie in de seminars een explicieter onderdeel en gaan de studenten ook in de seminars aan de slag met hun teamgenoten om elkaars
talenten in kaart te brengen en te stimuleren.
4.3.2. Trainingstraject voor docentcoaches (docentprofessionalisering)
In 2014 heeft de HA gewerkt aan het ontwikkelen van een trainingstraject voor betrokken docent-coaches (18 zeer betrokken en enthousiaste docenten en medewerkers van de UL van alle verschillende faculteiten). Zo is in 2014 een op
maat gesneden module coachingsvaardigheden aangeboden door De Baak. Naast deze training zet de HA in op de training ‘Management van Motivatie’. Deze training en het daaraan ten grondslag liggende gedachtengoed vormt het fundament onder het LLP en de training van de studenten. De training draagt daarom ook bij aan het begrip van de coaches
in het programma en aan het effectiever begeleiden door de coaches van de betreffende studenten. Het ‘Management van
Motivatie’-traject zal in het tweede semester nogmaals worden aangeboden aan talentcoaches van het HC (zoals vermeld
in par. 3.4.5).
In 2015 zal ook de samenwerking met Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) worden geïnitieerd. Niet alleen om docentcoaches en talentcoaches (HC) te trainen, maar ook om honoursstudenten te trainen in het preventief bespreekbaar maken van bepaalde valkuilen en het adresseren daarvan.
4.3.3 Verbeteringen ten aanzien van het afnemend veld
Om het grotere aantal studenten in het LLP een praktijkopdracht bij een van onze partnerorganisaties aan te kunnen
bieden is er opnieuw gewerkt aan de professionalisering van het LLP accountmanagement en zijn de contacten met het
afnemend veld geïntensiveerd. Er hebben zich dit jaar tien nieuwe partnerorganisaties bij het LLP aangesloten. Dit zijn
KLM, RAAP, de Nationale Ombudsman, KPN, OPCW, Public Impact, CNV Internationaal, Gemeente Zoetermeer, ING
en de NS.
Om, de partners beter te bedienen, is het Leiden Partner Programme (LPP) opgezet. Met dit programma hoopt de HA in
te spelen op de vragen van de partners teneinde deelname aan
het LLP – naast de praktijkopdracht – aantrekkelijk te maken.
Partners hebben aangegeven, geïnteresseerd te zijn in trainingen en in het contact met studenten. Om die reden biedt de
HA in 2015 de trainingsmodule ‘Management van Motivatie’
aan de partners aan. Ook organiseert de HA een speeddate sessie tussen de partners met LLP-alumni en huidige deelnemers.
Het verder ontwikkelen van het LPP blijft een aandachtspunt
voor de HA; aantrekkelijke partners is voor de uitstraling en
aantrekkingskracht van het programma van groot belang.

1 Leden: 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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4.3.4 Pilot International Leiden Leadership Programme
De pilot van het ILLP voor internationale masterstudenten heeft van januari tot mei 2014 voor het eerst gedraaid. Het is
een programma van 5 EC dat bestaat uit trainingen en seminars. Het ILLP heeft als doel om de studenten een personal
(leadership) roadmap op te laten stellen voor de komende vijf jaar met daarin aandacht voor hun eerste carrièrestappen
en verdere ontwikkelingspunten. Aan deze pilot hebben 20 zeer diverse studenten meegedaan met 12 verschillende nationaliteiten (onder hen ook 5 studenten van de TU Delft). In dit programma is veel aandacht besteed aan interculturele
vaardigheden en dit is de studenten goed bevallen. De pilot is goed geëvalueerd: aanvulling op persoonlijke ontwikkeling
scoort een 4,6 uit 5, voorbereiding op mijn (toekomstige) carrière een 4,4 uit 5. Het eindoordeel over het programma
bedraagt een 4,3 uit 5.
In 2015 wordt het ILLP opnieuw aangeboden aan 25 internationale masterstudenten vanuit de hele UL en er zijn opnieuw 5 plekken gereserveerd voor studenten van de TU Delft. Het programma wordt dit jaar uitgebreid en verder
ontwikkeld in lijn met de visie die ook ten grondslag ligt aan het LLP maar met meer nadruk op het ontwikkelen van
interculturele sensitiviteit. Een belangrijke verandering ten
opzichte van de pilot van vorig jaar is dat de seminars in
het ILLP programma deels door de studenten zelf worden
georganiseerd in interdisciplinaire teams (student-ownership). Thema- en spreker keuze is uitdrukkelijk aan de
studenten zelf gelaten. Dit past geheel in de leerlijn van het
ILLP waarin de studenten hun eigen personal roadmap
ontwikkelen. Door de seminars in teamverband te verdelen, worden zij zich beter bewust van de leerlijnen van hun
teamgenoten en van de interculturele verschillen die binnen
het ILLP bestaan.
4.3.5 Meerwaarde Onderzoek
Vanaf juni 2014 is het Meerwaarde Onderzoek door een onafhankelijk onderzoeker van start gegaan. In het Croho is in
2014 een aanvraag goedgekeurd voor het doen van onderzoek naar de meerwaarde van het LLP-programma. De meerwaarde van het LLP voor studenten wordt door middel van onafhankelijke en wetenschappelijk gefundeerde resultaten
geëxpliciteerd. Het onderzoek naar de meerwaarde van het programma wordt uitgevoerd onder leiding van de FSW en
met medewerking van de HA. De eerste resultaten zullen in 2015 beschikbaar komen.
4.3.6 Continuïteit LLP
Het LLP is wat de deelnemende studenten betreft, een groot succes. Ook de deelname van tien nieuwe partnerorganisaties aan het LLP in 2014 laat zien dat het programma wordt gewaardeerd ook door het afnemend veld. Met de introductie van het Leiden partner Programme hoopt de HA een goede lange termijn relatie op te bouwen met de partners.
Een andere belangrijke verbetering voor de continuïteit van het LLP, is de opleiding in 2014 van twee nieuwe (externe)
trainers. Tot voor kort had het LLP slechts één trainer hetgeen het programma erg kwetsbaar maakte. De vaardighedentrainingen vormen immers de backbone van het programma. Door twee nieuwe trainers (zzp-ers)op te leiden en de
trainingen ook daadwerkelijk te laten verzorgen, zet het programma zijn eerste stappen in het consolideren en verder
professionaliseren van het LLP.
Belangrijk aandachtspunt blijft de financiële borging van het programma. Voor de ketenbenadering van het honoursonderwijs aan de UL is het LLP van onschatbare waarde. Juist die ketenbenadering wordt geroemd door de auditcommissie
van Sirius (Instellingsrapport 2014). Anders dan verwacht bij de subsidie-aanvraag gedacht, kan het LLP (en ILLP) niet
draaien op gelden van studenten en partnerorganisaties, zo blijkt uit onderzoek dat in 2014 plaatsvond2. Hoewel het LLP
inmiddels goedkoper wordt uitgevoerd dan destijds verwacht, zal een universitaire bijdrage onmisbaar zijn. Daarover
wordt in 2015 overleg gevoerd met het College van Bestuur.

2 Onderzoek uitgevoerd van februari 2014 – mei 2014 door LLP-studententeam onder LLP-partnerorganisaties in het kader van
hun Praktijkopdracht.
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4.4 Beleidsinitiatieven LLP 2015
Naast de programmatische verdere ontwikkeling van het LLP, de doorontwikkeling van het ILLP en het Leiden Partner
Programme zijn specifiek voor 2015 de volgende drie beleidsdoelstellingen vastgesteld. Ten eerste worden in 2015 de
laatste stappen gezet om het LLP te consolideren (par. 4.4.1). Ten tweede is het waarborgen van diversiteit binnen de
deelnemersgroep van het LLP opnieuw een belangrijk aandachtspunt (par. 4.4.2). Ten derde is een belangrijke ambitie
om onderdelen van het LLP breder toegankelijk te maken in de vorm van een summer course voor Bachelorstudenten en
voor alumni van de UL (par. 4.4.3).
4.4.1 Consolideren LLP
Door de betere inbedding in de HA, de examencommissie (kamer LLP), het opleiden van meer trainers, de recent opgerichte LLP Onderwijscommissie en de LLP-Adviesraad, is de organisatie van het LLP de afgelopen jaren al geprofessionaliseerd. Hier zijn echter nog wel stappen te maken, zoals het vastleggen van de administratieve en organisatorische procedures, bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijsprocesbeschrijving. Ook de financiering van het programma vraagt
nog aandacht. Het consolideren van de LLP-organisatie is een belangrijk aandachtspunt voor 2015.
4.4.2 Diversiteit
Een punt van aandacht is de man/vrouwverdeling in het LLP. Momenteel is de verhouding één derde man versus twee
derde vrouw. Er zijn te weinig deelnemers met een niet-westerse achtergrond. In de werving en in onze communicatie zal
verder worden gedifferentieerd om verschillende doelgroepen voldoende aan te spreken. Dit gebeurt in lijn met de best
practices die bekend zijn uit het universitaire diversiteitsbeleid.
4.4.3 Summer course Vaardighedentrainingen voor reguliere studenten en alumni
De interpersoonlijke en interculturele vaardigheden die in het LLP en ILLP centraal staan, wil de HA breder aan gaan
bieden in de vorm van summer courses. Vooral de masterstudenten die niet door de LLP-selectie komen, wil de HA op
deze manier tegemoet komen. Door de hoge kwaliteit van de aanmeldingen, worden er zeer getalenteerde studenten
afgewezen in de LLP-selectie die veel baat zouden kunnen hebben bij deze trainingen; op deze wijze wordt dit probleem
ondervangen. In de zomer van 2015 wordt de summer course als pilot voor de eerste maal aangeboden.
In de tweede plaats zal de HA een summer course aanbod ontwikkelen voor alumni. Op die manier wordt de keten van
programma’s verder uitgebreid en verkrijgt de HA inzicht in de vruchten die het honoursonderwijs al dan niet oplevert.
Door op regelmatige basis alumni te trainen, kan het LLP en ILLP verder worden verbeterd/bijgesteld en blijven contacten met alumni bestaan.

Conclusie
Alles overziend was 2014 voor de HA een belangrijk jaar. Onze programma’s zijn gewogen en waardevol bevonden door
externe partijen. Het lukt steeds beter de organisatie te laten functioneren als honoursnetwerk binnen de UL en slagvaardig te opereren tussen en met de faculteiten. Dat komt de honoursprogramma’s en de betrokken studenten ten goede.
Ook 2015 zal een belangrijk jaar worden. De programma’s en aantallen studenten worden te groot voor een interne organisatie die bestaat uit detacheringen en andere inleenconstructies. De eigen organisatie dient geprofessionaliseerd te
worden, zonder dat flexibiliteit verloren gaat. Het uitbouwen van partnerships binnen de UL en met externe partners
zoals zusteruniversiteiten en het werkveld vormen ook belangrijke uitdagingen, evenals het boeken van resultaten op het
gebied van diversiteit in de studentenpopulatie. Gezien de ervaringen in 2014 ziet het HA bestuur deze uitdagingen met
vertrouwen tegemoet.
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