
 

HU Honours: Eindopdracht voor honourscertificaat 
Van: HU honourscommissie, vastgesteld op 27 juni 2017 
Voor honoursstudenten die het honourscertificaat willen behalen vanaf 1 september 2017 
 
Vooraf: 
Je hebt vijf sterren voor honoursactiviteiten behaald op het moment dat je aan de 
eindopdracht voor het honourscertificaat gaat werken. Die vijf sterren staan niet meer ter 
discussie, die heb je behaald en dat blijft zo. Het honourscertificaat voegt hier iets belangrijks 
aan toe: een erkenning van de Hogeschool Utrecht van jouw honoursprestatie als geheel. Met 
het certificaat kun jij je onderscheiden van andere studenten. Voor het behalen van het 
honourscertificaat vragen we je terug te blikken op het geheel aan honoursactiviteiten tijdens 
jouw studie. Je vertelt als het ware het verhaal van jouw “honoursreis” en wat die voor jou 
heeft betekend. De honoursstudent die bij de HU afstudeert met het honourscertificaat, is een 
potentiële leading professional in de beroepspraktijk. Laat in je verhaal ook zien in hoeverre jij 
de kwaliteiten die daarbij horen, al hebt ontwikkeld.  
 

Ontwikkelingszone Kernkwaliteit 

Leren: persoonlijke groei  Proactieve persoonlijkheid 

Leren: professionele rol Lerende professional  

Waarde creëren: voor beroepspraktijk Innovatievermogen  

Waarde creëren: voor de samenleving Integraal denken en handelen 

 
Opdracht: 
Wat heeft het geheel aan honoursactiviteiten je gebracht? Wat heb je ervan geleerd?  
Het is een open opdracht die we bewust niet willen voor-structureren met een “afvinklijst” van 
punten die je moet bespreken. We zijn geïnteresseerd in jouw persoonlijke visie op het geheel.  
Deze punten (die deels overlappen) kun je benutten ter inspiratie: 

- Hoe hebben je honoursactiviteiten en de resultaten daarvan bijgedragen aan je 
persoonlijke groei en aan je voorbereiding op een beroep? 
- Als je terugkijkt en je honoursactiviteiten in hun onderlinge samenhang beziet, wat zijn 
dan de accenten geweest in je honourswerk en de belangrijkste leerpunten?  
- Wat zie je als de toegevoegde waarde van jouw honoursactiviteiten  voor andere mensen? 
Heb je via je honoursprestaties iets betekend voor anderen in het beroepenveld, of als 
burger in de samenleving?   
- Waar ben je het meest trots op en waarom?  
- Wat heb je overwonnen door deel te nemen aan honoursonderwijs op de HU? En wat zie 
je als punten waar je in de nabije toekomst aan wilt werken?  
- Hoe heeft je honourswerk jouw studie binnen je eigen opleiding beïnvloed, en andersom?   

 
Je kunt zelf de vorm voor je eindprestatie kiezen. Kies de vorm die het beste bij jou past, die de 
inhoud van je verhaal het beste tot uiting laat komen. Als het maar een overdraagbaar product 
is, bijvoorbeeld een filmpje, poster, pecha kucha, verslag van maximaal 2 pagina’s of ….. Houd 
het kort en krachtig!  


