
 

 

HU Honours: procedure voor eindbeoordeling tbv het behalen van het honourscertificaat, 
versie 1 
Van: HU honourscommissie, besproken op 15 mei 2017 
Voor honoursstudenten die het honourscertificaat willen behalen van 23 mei tot 1 sept 2017 
 
Inleiding 
Na het behalen van vijf sterren kan de honoursstudent een eindbeoordeling aanvragen voor het 
behalen van het honourscertificaat. Hij maakt daartoe de eindopdracht die hij kan vinden op 
www.honourstrajecten.hu.nl. Deze eindopdracht geldt voor alle honoursstudenten van de HU 
die voor het honourscertificaat in aanmerking willen komen. Het is een soort minimale variant 
voor de hele HU. Hoe de eindbeoordeling vervolgens georganiseerd en eventueel gevierd 
wordt, is aan de opleidingen/instituten zelf. Als een opleiding een event wil organiseren rond 
de eindbeoordeling van haar honoursstudenten, dan kan dat, mits de studenten de 
eindopdracht maken en een beoordelingsteam de eindopdracht beoordeelt. De 
opleidingen/instituten kunnen alle ruimte nemen die ze willen voor het inrichten van de 
eindbeoordeling, mits de eindopdracht en de beoordeling daarvan daar zichtbaar deel van 
uitmaken.  
Hiermee wordt recht gedaan aan de diverse honourspraktijken van de instituten en aan de 
kwaliteitsbewakende functie inzake het honourscertificaat door de HU-brede 
honourscommissie die de eindopdracht heeft gemaakt en jaarlijks een steekproef houdt bij de 
honoursfora.  
 
Per domein (vergelijkbaar met de voormalige faculteiten, maar dat hoeft niet per se, het 
kunnen ook allianties tussen instituten uit diverse domeinen zijn) worden er op dit moment 
honoursfora ingericht. Vanaf september 2017 zijn deze honoursfora operationeel. Tot die tijd is 
er een overgangsfase voor het behalen van het honourscertificaat, waarin wordt aangesloten 
bij bestaande praktijken van de instituten maar gestimuleerd wordt om te werken op 
voorgestelde werkwijze. De honoursfora functioneren nadrukkelijk anders dan de excellentie- 
of honourscommissies die voor het aangepaste HU Honours Onderwijsconcept d.d. 26 januari 
2016 bestonden. Er is een document gemaakt door de HU Honourscommissie over de doelen 
en werkwijzen van het honoursforum. 
 
Stappen 

1. De student krijgt een signaal via Osiris dat hij vijf sterren heeft behaald en dus in 
aanmerking komt voor het honourscertificaat. 

2. De student bespreekt de eindbeoordeling voor het honourscertificaat met een senior 
honoursdocent van het instituut. 

3. De student en de senior honoursdocent controleren of de vijf sterren zijn behaald. 
4. De student en de senior honoursdocent maken afspraken over de beoordelaars bij de 

eindbeoordeling. 
5. De senior honoursdocent informeert de voorzitter van het honoursforum waar het 

instituut onder valt.  
6. De student weet waar hij de eindopdracht kan vinden (op www.honourstrajecten.hu.nl) 

of via de senior honoursdocent. 

http://www.honourstrajecten.hu.nl/
https://organisatieteams.sharepoint.hu.nl/hubreed/HonoursCommunityDocenten/SitePages/Introductiepagina.aspx?RootFolder=%2Fhubreed%2FHonoursCommunityDocenten%2FGedeelde%20%20documenten%2FBrondocumenten%20HU%20Honours&FolderCTID=0x01200072D90F1314EEB740A8F1C98358C84A47&View=%7bB134950C-9649-4163-AF7A-A6796407774B%7d
http://www.honourstrajecten.hu.nl/


 

 

7. De student bereidt de eindopdracht voor. 
8. De eindbeoordeling vindt plaats. 
9. Het product van de student en het beoordelingsformulier worden gearchiveerd 

(verantwoordelijkheid honoursforum). 
10. De eerste beoordelaar voert het resultaat van de eindbeoordeling in Osiris in. 
11. Studievoortgang zorgt voor tijdige uitdraai van honourscertificaten. Een 

honourscertificaat wordt getekend door de voorzitter van het betreffende 
honoursforum. Bij ziekte van een voorzitter van een honoursforum kan een andere 
voorzitter tekenen of de HU honoursregisseur. 

 
Samenstelling beoordelingsteam 

1. Senior honoursdocent van het instituut 
2. Senior honoursdocent van een ander instituut uit de HU 
3. Minimaal 1 belanghebbende van buiten 

Student kiest beoordelaar 1 en belanghebbende. Beoordelaar 1 kiest beoordelaar 2. 
 
Archivering 
Het honoursforum richt op de G-schijf of een teamsharepointsite een plek in waar de 
producten van de honoursstudenten en de bijbehorende beoordelingsformulieren worden 
gearchiveerd. 
 
Rol HU honourscommissie 
Eén van de drie functies van de HU honourscommissie betreft het bewaken van de 
kwaliteit/waarde van het honourscertificaat. Daartoe houdt zij jaarlijks een steekproef, 
bijvoorbeeld twee casussen per honoursforum. 
 


