FAQ
(English below)
-

Wordt er rekening gehouden met je huidige rooster, colleges en werkgroepen?
Omdat de vakken studie-overschrijdend zijn is dit niet altijd mogelijk. De meeste honours
vakken bieden echter ‘s avonds colleges. Als je reguliere vakken volgt, die meestal overdag
gegeven worden, dien je zelf goed te controleren of het honours-rooster niet overlapt met
vakken van je opleiding. Dit geldt ook als je meerdere honours vakken wilt volgen.

-

Klopt het dat je een aantal vaste vakken hebt van je faculteit en verder kan kiezen uit
verschillende vakken elders? Hoe zit dit in elkaar?
Er is een doorlopend aanbod van honoursvakken. Elke faculteit/opleiding heeft een eigen
programma-aanbod (veelal bestaande uit 12 of 18 EC). Daarnaast volg je vakken uit het
interdisciplinaire faculteit-overschrijdende deel.

-

Is het mogelijk om meer honours vakken te volgen in één semester? Honoursvakken
hebben in de meeste gevallen een studielast van 6 EC maar worden uitgespreid over een
langere periode (3-4-5 maanden). Het onderwijs van honoursvakken is meestal zo
ingeroosterd dat het niet overlapt met het reguliere bacheloronderwijs. Het is daarom
mogelijk om tijdens een semester meer dan één honourscursus te volgen, mits er voldoende
plaatsen zijn in de vakken die je wilt volgen. De roostering van sommige honoursvakken
overlapt wel.

-

Ik zie niet in VUnet dat ik een honoursstudent ben.
Vanaf september krijgen studenten die zijn toegelaten tot het honours programma een
aparte status in het administratief systeem, dat voor alle onderwijsbureau’s zichtbaar is.

-

Ik zie het vak dat ik volg niet in VUnet
De bovenfacultaire vakken van VU, UvA en AUC verschijnen pas op VUnet als je het
betreffende vak met een voldoende hebt afgerond.

-

Hoeveel tijd kost dit programma gemiddeld per week?
Je volgt per semester één of hooguit twee extra vakken dus in de praktijk betekent dit dat je
niet in elke periode extra honours vakken volgt. Meestal geven 5 extra vakken 30 ects, maar
er zijn ook vakken van 12 ects en er is een mogelijkheid om binnen het facultaire deel de
eindscriptie te verzwaren met 6 studiepunten.

-

Mag ik tentamens herkansen om te voldoen aan de eisen van het honoursprogramma?
Ja, tentamens mogen herkanst worden om je cijfer te verbeteren. Maar let op: de laatst
behaalde uitslag is bepalend voor het eindresultaat.

-

Tellen de resultaten van de honours-onderdelen mee in de bepaling van een cum laude?
Voor een cum laude vermelding op de bul worden alleen de resultaten meegenomen van
het reguliere bachelorprogramma (180 EC).

-

Ik ben bang dat de extra tentamens van honoursvakken in de tentamenweek ten koste
gaan van mijn studieresultaten op reguliere vakken.
Honours vakken hebben vrijwel nooit tentamens maar schrijfopdrachten en presentaties. De
deadlines lopen meestal niet parallel aan de tentamenweken.

-

Moet het cijfergemiddelde om het honours-certificaat te behalen, een 7,5 zijn voor alle
vakken of slechts voor de vakken van mijn eigen opleiding?
Je zal bij je afstuderen gemiddeld een 7,5 moeten staan voor alle reguliere bachelor vakken.
De cijfers behaald voor honours vakken worden daarin niet meegewogen.

-

Worden de honours-onderdelen Engelstalig aangeboden?
Vrijwel alle honoursvakken worden in het Engels gedoceerd en getoetst. Indien dit niet het
geval is, staat dit vermeld op de honours jaarkalender. Zie de beschrijving van de vakken op
de website van de VU en de UvA.

-

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van dit programma?
Nee, deelname aan de honours programma leidt niet tot verhoging van je collegegeld. Er zijn
echter wel kosten van boeken en studiemateriaal. Ook aan excursies zijn soms extra kosten
verbonden.

-

Wat moet ik doen als ik wil stoppen met het honours programma, en dus geen 30 EC extra
behaal, of niet voldoe aan het vereiste cijfergemiddelde?
Behaalde studiepunten blijven behouden. De extra vakken worden als extra curriculair op je
diplomasupplement vermeld of kunnen worden gebruikt in de keuzeruimte van je
programma als ze aan de gestelde eisen voldoen en met toestemming van de
Examencommissie. Stop je met het honours programma, en je bent VU student, stuur dan
een email aan honours@vu.nl. Voor UvA studenten; stuur een mail aan de honourscoördinator van je eigen opleiding.

-

Is het mogelijk om na 1 mei een toelatingsverzoek in te dienen voor het
honoursprogramma?
Indien je in je eerste jaar zit maar de aanmeld deadline hebt gemist, kan je je verzoek
voorleggen aan de facultaire honours coordinator.

*****

Is my current schedule, - the lectures and work- groups - taken into account?
Because the honours courses are cross-curricular, this is not always possible. Most honours
courses, however, offer lectures in the evening. If you follow regular courses, which are
usually given during the day, you should make sure that the honours schedule does not
overlap with courses from your regular study programme. This also applies if you wish to
take multiple honours courses.

Is it true that you have a number of fixed courses from your faculty and alongside, choose
several courses elsewhere? How does this work?
There is a continuous offer of honours courses. Each faculty/study programme has its own
honours programme, usually consisting of 12 or 18 EC. In addition to that, you will take
several interdisciplinary or interdepartmental courses.
Is it possible to take more honours courses in one semester?
Honours courses in most cases have a study load of 6 EC, but are spread over a longer period
(3-4-5 months). The teaching of honours subjects is usually scheduled in such a way that it
does not overlap with regular bachelor's education. It is therefore possible to follow more
than one honours course during a semester, provided there are sufficient places available in
the courses of your preference. Take into account that the schedule of the honours courses
can have overlap.
VUnet does not display that I am an honours student
From September onwards, all honours students get a special honours status in the VU
administrative system, which is visible for all education offices of the faculties.
I do not see my honours courses in VUnet
The interdepartmental courses of VU, UvA and AUC only appear in VUnet, after successfully
passing the course.
How much time does this programme take on average per week?
You follow one or at most two extra courses per semester, so in practice this means that you
do not take extra honors courses every single period. Usually 5 extra courses give 30 ECTS,
but there are also courses of 12 ECTS and there is a possibility within some faculty
programmes to do an extended final thesis for 6 credits extra.
Can I re-sit exams in order to meet the requirements of the honours programme?
Yes, exams can be retaken to improve your grade. But note: the last result obtained
determines the final result.
Do the results of the honours components count in awarding cum laude?
For a cum laude classification, only the results of the regular bachelor's programme (180 EC)
are taken into account.
I fear that the extra exams of honours subjects during exam weeks will lower my study
results on regular subjects.
Honours courses hardly ever have exams, but written assignments, essays and presentations
instead. The deadlines usually do not run parallel to the exam weeks.
Does the required GPA of at least 7.5 apply to my regular bachelor or my bachelor plus
Honours courses?

Upon graduation, you will have to score an average of 7.5 for all regular bachelor courses.
The marks obtained for honours courses are not taken into account.
Are the honours components offered in English?
Almost all honours courses are taught and assessed in English. If this is not the case, it is
mentioned on the annual course overview.
Are there any costs involved in participating in the Honours Programme?
No, participating in the honours programme does not increase your tuition fees. However,
there are additional costs for books and study material. Some interdepartmental courses
include an excursion to Rome or Vienna for which you have to bear the costs.
What should I do if I want to quit the honours programme, and do not succeed to earn 30
honours EC, or do not meet the required grade average?
Credits obtained are retained. The extra courses are listed as extra-curricular on your
diploma supplement or can be used as an electives of your programme provided they meet
the requirements and with the permission of the Examination Board. Always inform us if you
do no longer wish to participate. If you wish to discontinue, and study at VU, send an email
to honours@vu.nl. For UvA students; email the honours coordinator or study advisor of your
study programme.
What happens to the Honours courses I passed if I decide to stop or if I fail to meet the
GPA requirement?
Passing courses is no waste of effort. All Honours courses will appear as extracurricular
courses supplementing your diploma, also in case you complete five Honours courses with a
GPA below 7.5

Is it possible to get admitted to the honours programme after the deadline (VU: 1 May,
UvA: depends on your study programme)?
If you are in your first year but have missed the application deadline, you can submit your
request to the honours coordinator of your faculty/study programme.

