
Het honoursonderwijs op de HU is volop in beweging: nieuwe honourstrajecten op de opleidingen, 

over instituten heen, projecten met bedrijven en steeds meer hogeschoolbreed honoursaanbod. Ook 

veel nieuwe collega’s, en natuurlijk de goedgekeurde HU Honoursaanvraag uit het HUGS-fonds 

(Gemeenschapsvorming en Studentparticipatie), waarmee we HU Honours een stevige impuls 

kunnen geven. Tijd voor een HU Honours Nieuwsbrief!!! 

 

Vlak voor de zomervakantie is de HU Honoursaanvraag voor de ontwikkeling van 

hogeschoolbreed en interdisciplinair honoursonderwijs en het opzetten van een 

HU-brede Honours Community goedgekeurd. Voor meer informatie over wat 

hieraan voorafging, zie Trajectum: https://trajectum.hu.nl/hogeschoolraad-toch-

extra-geld-voor-decanen/. En: https://trajectum.hu.nl/vier-projecten-in-de-race-

voor-subsidie-gemeenschapsvorming/ 

Wat gaan we o.a. doen met dit HU-brede honoursbudget? 

 Meer honourstrajecten voor alle HU-studenten aanbieden 

 Nieuwe honourstrajecten ontwikkelen waarbij de studenten “in the lead” zijn 

 Honours Community opzetten die voor reuring gaat zorgen en leer- en community-

activiteiten gaat organiseren 

 Honours veel zichtbaarder en bekender maken bij studenten en collega’s 

 Betrekken en verbinden van zo veel mogelijk studenten en collega’s 

 
Voor het aanjagen van de Honours Community komt er een team van docenten 

(Anneke Reintjes, Mara Post, Minke de Gruil, Niek Grooters) en studenten (en 

regisseur). Er was een vacature voor community builder voor studenten waar er 

elf op hebben gereageerd. Op 18 oktober gaan we van start en met elkaar 

verkennen welke rol de studenten op zich willen nemen in het team aanjagers 

voor de Honours Community. Hopelijk gaan zij deze nieuwsbrief in een nieuw 

jasje steken, want deze versie is nog maar een preview!  

 

In het breed opleiden van pro-actieve, innovatieve en toekomstbestendige professionals hebben we 

een gemeenschappelijk doel met de Utrecht Challenge Alliantie en het Professional College (initiatief 

binnen de HU). 

De Utrecht Challenge Alliantie is een samenwerkingsverband voor open innovatie, om 
regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking 
tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstell ingen.  
Binnen challenges werken studenten, professionals en burgers samen aan deze 
vraagstukken, wat leidt tot nieuwe inzichten, kennisontwikkeling en concepten voor 
innovatieve oplossingen die bijdragen aan gezon d en duurzaam stedelijk leven.  
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De Utrecht Challenge Alliantie is een init iatief van Economic Board Utrecht,  Gemeente 

Utrecht en drie Utrechtse onderwijsinstellingen: Universiteit Utrecht, ROC Midden -

Nederland en Hogeschool Utrecht.  

De challenges vanuit de Alliantie en het Professional College staan nadrukkelijk open voor 

honoursstudenten. Ze worden ook uitgezet onder studenten van specifieke opleidingen, afhankelijk 

van de inhoud van de challenge. De eerste challenge is de Mobility Challenge in november 2019: 

Opzet programma: 

• 14 november  
Introductie en verkenning onderwerp 
(design thinking) 

• 15 november 
Toekomstverkenning 
(scenario-ontwikkeling) 

• 21 november 
Concepten ontwikkelen en testen 
(Ontwerpen en gedragsverandering) 

• 22 november 
Concepten aanscherpen en 
eindpresentatie 
(ondernemerschap en presenteren) 

 
Studenten kunnen zich aanmelden via: www.utrechtchallengealliantie.nl 

 

Met het Professional College staan voor halverwege dit studiejaar 2 projecten gepland: 

Digitaal burgerschap: Samen met Gemeente Utrecht en stichting Mira Media zetten studenten in 

Overvecht een proeftuin op voor digitale inclusie, met verschillende initiatieven om bewoners te 

ondersteunen bij het zich redden in een steeds digitalere samenleving: wat vraagt dit van bewoners, 

scholen, wijkprofessionals en vrijwilligers? 

Dementievriendelijke stad: samen met het Netwerk Dementie Stad Utrecht (Gemeente Utrecht, 

zorginstellingen, stichting Alzheimer Nederland) starten studenten nieuwe initiatieven op om bij te 

dragen aan een meer dementievriendelijke stad, samen met patiënten, zorgverleners, mantelzorgers 

en wijkbewoners. 

GEZOCHT: HONOURSDOCENTEN DIE ÉÉN VAN DEZE PROJECTEN WILLEN BEGELEIDEN MET EEN 

COLLEGA VAN HET PROFESSIONAL COLLEGE! Als je belangstelling hebt, mail mij dan even. 

 

En ook graag aandacht voor een reeds bestaand 

honourstraject: 

En voor al het honoursaanbod: 

www.honourstrajecten.hu.nl 

Met een nieuwe tab: Kalender!!! 

Per blok zie je welke honourstrajecten er zijn. 
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Dit jaar is het festival één dag. Dat heeft 

gevolgen voor de verkiezing van de HU 

Honoursstudent 2020. Op het festival gaat het 

publiek stemmen op de meest spraakmakende 

honoursstudent van het jaar. Maar daar gaat 

wat aan vooraf. Ieder instituut kan zijn 

allerbijzonderste honoursstudent nomineren. 

Dan zijn er, als ieder instituut meedoet, 21 

kandidaten. De Honours Community gaat voorafgaand aan het festival een eigen event organiseren 

om uit de 21 genomineerde honoursstudenten de 6 beste te selecteren voor het festival. Er wordt 

een nieuw portrettenboekje1 gemaakt met de 21 genomineerde honoursstudenten en voormalige 

winnaars.   

In afwachting van de ontwikkelingen rond het Teaching en Learning Netwerk zijn er vorig studiejaar 

geen nieuwe professionaliseringstrajecten voor honoursdocenten gestart. Dit jaar pakken we de 

draad weer op. Als er veel docenten van één instituut behoefte hebben aan een traject voor 

startende honoursdocenten, dan kan dat in company georganiseerd worden. In periode C start er 

een traject met open inschrijving voor startende honoursdocenten. Wil je aan mij doorgeven als je 

hier belangstelling voor hebt en laat je het weten aan collega’s die nieuw zijn in honours?  

Honoursonderwijs heeft nu 2 keer aan het ACO/Osirisproces meegedaan. Dit jaar ging het al veel 

soepeler dan de eerste keer, maar er zijn nog veel problemen met Honours in Osiris. Op 10 oktober 

vindt een gesprek hierover plaats met de verantwoordelijke manager van Onderwijslogistiek. 

Honours gaat voor de cursussen ook over op Canvas. Er zijn in september 2 sessies geweest waar 

honoursdocenten met hun vragen over het werken met Canvas terecht konden.  

Een volgende stap is Honours inrichten in Gradework, maar daarover later meer. 

International Conference on Talent Development and Honours Education 2020. June 10-12, 2020, 
Groningen, the Netherlands. Join us in a World of Talent! 

                                                           
1 Het huidige portrettenboekje is op maar nog online: https://issuu.com/trajectumutrecht/docs/honoursboekje 
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