
 

 

HU Honours: procedure eindassessment voor 

het behalen van het honourscertificaat  

 
Voor: honoursstudenten die het honourscertificaat 

willen behalen vanaf 1 september 2022 

Van: HU honourscommissie, september 2022 

 

 

Inleiding 

Na het behalen van vijf sterren kan de honoursstudent een eindassessment aanvragen voor het 

behalen van het honourscertificaat. Dat doet hij bij het honoursforum waar zijn opleiding onder 

valt. De student 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.  

Hoe de eindbeoordeling vervolgens georganiseerd en eventueel gevierd wordt, is aan de 

opleidingen/instituten zelf. Als een opleiding een event wil organiseren rond het 

eindassessment van haar honoursstudenten, dan kan dat, mits de ze de eindopdracht maken en 

een beoordelingsteam de honoursstudenten beoordeelt. De opleidingen/instituten kunnen alle 

ruimte nemen die ze willen voor het inrichten van het eindassessment, mits de eindopdracht en 

de beoordeling daarvan zichtbaar deel uitmaken.  

Hiermee wordt recht gedaan aan de diverse honourspraktijken van de opleidingen/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 

honoursforums.  

 

Samenstelling beoordelingsteam 

Het eindassessment wordt afgenomen door een beoordelingsteam dat bestaat uit een 

honoursdocent van het instituut waar de student zijn opleiding volgt, een honoursdocent van 

een ander instituut in de HU en belanghebbende(n). De twee honoursdocenten kunnen vallen 

onder eenzelfde honoursforum, maar bij voorkeur maken ze deel uit van twee verschillende 

honoursforums. De belanghebbende kan een (potentiële) opdrachtgever, afnemer/gebruiker, 

stakeholder of vertegenwoordiger uit de betreffende beroepspraktijk zijn.  

 

Samenstelling beoordelingsteam 

1. Eerste beoordelaar (honoursdocent van het eigen instituut) 

2. Tweede beoordelaar (honoursdocent van een ander instituut, eventueel hetzelfde 

honoursforum) 

3. Minimaal één belanghebbende 

http://www.honourstrajecten.hu.nl/


 

 

 

Stappen 

1. De student heeft vijf sterren behaald én die zijn geregistreerd in Osiris. Dan komt hij in 

aanmerking voor het honourscertificaat. 

2. De student vraagt het eindassessment aan bij het honoursforum waar zijn opleiding 

onder valt. 

3. De student en de eerste beoordelaar (honoursdocent van het instituut waar zijn 

opleiding onder valt) controleren of de vijf sterren zijn behaald. 

4. De eerste beoordelaar stemt met het honoursforum waar de opleiding van de student 

onder valt, af wie de tweede beoordelaar is en informeert de student hierover. 

5. De student kiest zelf de belanghebbende en informeert de eerste beoordelaar. 

6. De eerste beoordelaar informeert de voorzitter van het honoursforum.  

7. De student weet waar hij de eindopdracht kan vinden (op www.honourstrajecten.hu.nl). 

8. De student bereidt zich voor op het eindassessment. 

9. Het eindassessment vindt plaats. 

10. Het product van de student en het beoordelingsformulier worden gearchiveerd 

(verantwoordelijkheid honoursforum). 

11. De eerste beoordelaar voert het resultaat van de eindbeoordeling in Osiris in. 

12. Studievoortgang zorgt voor tijdige uitdraai van het honourscertificaat. 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. 

 

Archivering 

Het honoursforum richt een digitale 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. 

 

http://www.honourstrajecten.hu.nl/

