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1 INLEIDING
Een groep studenten wil zich tijdens de studie kunnen onderscheiden. Naast academische
“nieuwsgierigheid” is het verbeteren van het perspectief op verdere carrières binnen het onderwijs,
en daarna op de arbeidsmarkt, voor hen een belangrijk motief. Zij hechten er belang aan dat hun extra
inspanningen en resultaten worden herkend en erkend. De universiteit kan dit op verschillende
manieren faciliteren en bevorderen:
Hogere cijfers (cum laude)
De klassieke manier voor studenten om zich te onderscheiden, bestaat uit het halen van hogere cijfers
voor de door hen gevolgde studieonderdelen. Op het diplomasupplement worden de behaalde cijfers
vermeld. Via een cum laude regeling worden de onderscheidende prestaties van deze studenten
erkend. Dat studenten aan het predicaat cum laude hechten, blijkt bijvoorbeeld uit vermelding daarvan
op het CV.
Extra vakken, minoren of tweede studies
Het staat studenten vrij om bovenop het reguliere opleidingsprogramma extra studiepunten te behalen
door het volgen van extra vakken. Dit kan zijn in de vorm van losse vakken, een extra geprogrammeerde
minor of door het gelijktijdig volgen van een tweede bachelor- of masteropleiding. De extra inspanning
en de extra prestatie worden erkend door vermelding van de extra vakken en de behaalde cijfers op
het diplomasupplement of door het afgeven van een tweede diploma. Het onderwijs is bij cum laude
of dubbele opleiding niet gericht op excellentie. Het is de student die excelleert.
Vakken met een hoger eindniveau (honoursvakken)
Voor elk vak binnen een opleidingsprogramma zijn eindtermen vastgesteld. Die eindtermen zijn
afgeleid van de eindtermen van de hele opleiding. In aanvulling daarop kunnen faculteiten vakken
aanbieden met een hoger eindniveau, zg honoursvakken. Het kan dan gaan om individuele vakken of
om tracks van verzwaarde vakken (honours tracks). Studenten zullen zich meer dan gemiddeld moeten
inspannen om aan dit hogere eindniveau te voldoen. Die extra inspanning wordt zichtbaar gemaakt in
het aantal (extra) studiepunten dat aan een honoursvak wordt toegekend. De extra inspanning en de
extra prestatie worden erkend door aparte vermelding van honoursvakken op het diplomasupplement.
Het halen van hoge cijfers, het volgen van twee studies tegelijkertijd of extra vakken zijn geen kenmerk
van het onderwijsprogramma. Het is de student die excelleert en een extra inspanning levert. Bij een
Honoursprogramma daarentegen wordt onderwijs aangeboden op een hoger niveau, dat inspeelt op
de kwaliteiten van de studenten, én wordt van de studenten verwacht dat zij excelleren.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Honoursprogramma aan de VU. Beschreven wordt wat de
doelstelling is, wie de betrokkenen zijn en wat de taken van die betrokkenen zijn en worden de
kwaliteitseisen voor het Honoursprogramma geformuleerd.
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2 VU HONOURSPROGRAMMA
2.1 HET VU-UVA HONOURSPROGRAMMA
De Colleges van Bestuur van de VU en van de UvA hebben in 2013 besloten tot een gezamenlijk
programma ter bevordering van excellentie in het bacheloronderwijs. Daartoe is een VU-UvA
Honoursprogramma ingericht. Gemotiveerde studenten van beide instellingen kunnen zich
onderscheiden door het volgen van een extra programma bovenop hun reguliere bachelorcurriculum.
Het Honoursprogramma bestaat uit disciplinaire (facultaire) honoursvakken en interdisciplinaire
(boven-facultaire) honoursvakken die zowel door de VU als door de UvA worden aangeboden. De
student kiest een programma van 30 EC, dat bestaat uit ten minste 12 EC disciplinaire honoursvakken
en ten minste 12 EC aan interdisciplinaire honoursvakken. De keuzemogelijkheden worden via de
websites van beide instellingen bekend gemaakt.
De facultaire vakken kunnen bestaan uit aparte disciplinaire vakken die voor het Honoursprogramma
zijn ontwikkeld, maar het kan ook gaan om reguliere bacheloreenheden die zijn verrijkt met een
aanvullende honourscomponent. Als een student een verrijkt bachelorvak met goed gevolg heeft
afgerond, krijgt de student het reguliere aantal studiepunten toegekend, vermeerderd met de
honoursstudiepunten.
Het interdisciplinaire honoursonderwijs wordt boven-facultair aangeboden en is toegankelijk voor
honoursstudenten van zowel de VU als de UvA. Honoursstudenten kunnen tevens kiezen voor vakken
van het Amsterdam University College (AUC). Deze worden standaard gezien als interdisciplinair en op
honoursniveau.
Wanneer de student aan alle eisen van het VU-UvA Honoursprogramma heeft voldaan, ontvangt hij of
zij het Honours Degree.

2.2 VU-UVA SAMENWERKING
De meerwaarde van het VU-UvA Honoursprogramma voor studenten wordt mede bepaald door de
reputatie die het VU-UvA Honoursprogramma nationaal en internationaal verkrijgt. Een stevige vorm
van kwaliteitstoezicht gericht op het borgen van de gezamenlijke standaarden van het programma is
daarvoor essentieel. Hierdoor beschermen de VU en de UvA de termen “honoursvak”,
“honoursprogramma”, “honoursstudent” en “honours degree”. De gezamenlijkheid van het VU-UvA
Honoursprogramma komt tot uiting in:
•
•
•
•

het hanteren van een identieke set van toegangseisen voor het Honoursprogramma;
een identieke set van eisen en standaarden voor het behalen van een Honours Degree;
gedeelde eisen en standaarden voor honoursvakken;
het openstellen van het interdisciplinaire (boven-facultaire) aanbod van honoursvakken voor
studenten van de andere instelling.

De gezamenlijke kenmerken zijn uitgewerkt in de Regeling VU-UvA Honoursprogramma (meest
recente versie oktober 2018) welke door beide Colleges van Bestuur is vastgesteld.
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2.3 VU-UVA HONOURSOVERLEG
Afstemming tussen beide instellingen vindt plaats in het VU-UvA Honoursoverleg. Tenminste twee
keer per jaar komt het Honoursoverleg samen om het programma en de verbinding tussen de
instellingen te versterken en zorg te dragen voor de borging van de gezamenlijke elementen zoals
hierboven beschreven. Het Honoursoverleg bewaakt de diversiteit in het gezamenlijke aanbod, de
zichtbaarheid van het aanbod en het Honoursprogramma en de balans in kosten en baten tussen de
instellingen. In het Overleg zijn beide instellingen vertegenwoordigd met ten minste: de
verantwoordelijke decaan, een coördinator van het Honoursprogramma en een honoursstudent. Ook
zal de onderwijsdirecteur van het AUC deel uitmaken van het overleg. De instellingen rouleren per jaar
het voorzitterschap en de ambtelijke ondersteuning.

2.4 VU HONOURSCOMMISSIE
Het VU Honoursprogramma kent een interne VU Honourscommissie. De commissie wordt voorgezeten
door de verantwoordelijk decaan (Dean of Talent) en bestaat verder uit twee academici (op
persoonlijke titel), een afgevaardigde van de USR, een honoursstudent en de honourscoördinator. De
ambtelijke ondersteuning wordt verzorgd door de beleidsmedewerker van SOZ/OKP die talentbeleid
in zijn of haar portefeuille heeft. De taken van de VU Honourscommissie zijn uitgewerkt in hoofdstuk
2.3.
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3 DOELSTELLING, BETROKKENEN EN TAKEN
3.1 DOELSTELLING
Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten die zich willen onderscheiden door het volgen van
een extra programma bovenop hun normale bachelorstudie. Om toegelaten te worden tot het
programma, moet een student aan het einde van zijn of haar eerste bachelorjaar alle vakken van het
eerste jaar hebben afgerond, gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om extra vakken te volgen
in het tweede en derde jaar van de studie. In bijzondere gevallen kan worden besloten een student
toe te laten die (net) niet aan bovenstaande vereisten voldoet, op basis van een zogenaamde wild card.
De Examencommissie van de reguliere opleiding van de student bepaalt of een wild card kan worden
uitgereikt.
Eerstejaars bachelorstudenten kunnen in het tweede semester van hun eerste jaar een (bovenfacultair) honoursvak volgen, onder de voorwaarde dat zij alle vakken van het eerste semester hebben
behaald met een gemiddelde van ten minste 7,5. Eerstejaarsstudenten kunnen alleen honoursvakken
volgen die voor eerstejaarsstudenten zijn opengesteld. Het volgen van een honoursvak in het eerste
jaar geeft geen recht op toelating tot het Honoursprogramma. Een succesvol afgerond vak mag wel
worden ingezet voor het Honoursprogramma wanneer de student na het eerste jaar wordt toegelaten
tot het Honoursprogramma.
Het Honoursprogramma bestaat uit 30 EC aan disciplinaire (facultaire) eenheden en interdisciplinaire
(boven-facultaire) van een hoger eindniveau dan reguliere bachelorvakken en bovendien met een
sterker academisch karakter. De student kiest zelf een programma onder de voorwaarde dat ten
minste 12 EC bestaat uit disciplinaire honourseenheden en ten minste 12 EC uit interdisciplinaire
honourseenheden.
De student die binnen de nominale studieduur aan de eisen van het reguliere bachelorprogramma heeft
voldaan met ten minste een gewogen gemiddelde van 7,5 over alle eenheden van de bacheloropleiding
(exclusief de vakken van het Honoursprgramma), en daarbij het Honoursprogramma succesvol heeft
doorlopen, ontvangt een Honours Degree. De honoursvakken worden op het diplomasupplement van
de student als zodanig vermeld. De examencommissie kan toestemming verlenen af te wijken van de
nominale studieduur wanneer er sprake is geweest van persoonlijke omstandigheden of wanneer de
student een erkende studie of stage in het buitenland heeft gevolgd en daardoor in zijn reguliere studie
is vertraagd.
Bij studenten die zich door meer te presteren op een andere wijze onderscheiden, worden de extra
prestaties wel op het diplomasupplement vermeld, maar hebben géén aanspraak op een Honours
Degree. De verbredende, interdisciplinaire honoursvakken behoren tot een kernelement van het
Honoursprogramma; aan prestaties waarin dit element ontbreekt, kan derhalve niet de kwalificatie
‘honours’ worden toegekend.
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3.2 WIE ZIJN DE BETROKKENEN?
•
•
•
•
•
•
•
•

Honoursstudenten
De VU Honourscommissie
Het faculteitsbestuur
Examencommissies
Facultaire Honourscoördinatoren
De centrale VU Honourscoördinator
Extensus, studievereniging voor honoursstudenten van VU, UvA en AUC.
Honours Programme Student Council

3.3 TAKEN VAN DE BETROKKENEN
Studenten kunnen zich aanmelden voor deelname aan het Honoursprogramma via het
aanmeldingsformulier op de VU website. Ook eerstejaars studenten die gedurende het tweede
semester een honoursvak willen volgen, kunnen zich via de website aanmelden. Toegelaten
honoursstudenten kunnen zich inschrijven voor facultaire honoursvakken via de website van de
betreffende faculteit. Voor boven-facultaire vakken dient de student zich in te schrijven door middel
van een registratieformulier.
De VU Honourscommissie heeft de volgende taken1:
a. ontwikkelt een visie op het Honoursonderwijs;
b. adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen van het honoursonderwijs aan
de VU;
c. houdt zicht op, stimuleert en initieert een divers interdisciplinair aanbod van VU honoursvakken,
mede op basis van de belangstelling van studenten en afgestemd met het aanbod van de UvA;
d. toetst of facultaire vakken voldoen aan het gestelde, verzwaarde eindniveau en ziet toe dat het
toekennen van honoursstudiepunten aan reguliere bachelorvakken zo veel als wenselijk wordt
geharmoniseerd;
e. belegt (in overleg) de kwaliteitszorg van de boven-facultaire honoursvakken bij een penvoerende
opleiding;
f. verzorgt de jaarlijkse instellingsrapportage aan het VU-UvA Honoursoverleg tbv de gezamenlijke
jaarlijkse rapportage aan de beide CvB’s;
g. draagt zorg voor het publiceren van het aanbod aan honoursvakken op de website .
Een beleidsmedewerker SOZ/OKP is secretaris van de VU Honourscommissie en tevens van het VUUvA Honoursoverleg (roulerend met de beleidsmedewerker van de UvA). Hij of zij ondersteunt de
verantwoordelijke decaan (Dean of Talent) in zijn of haar taken voor het Honoursprogramma.
Het faculteitsbestuur stelt vast welke vakken uit het opleidingsaanbod van de faculteit voldoen aan de
standaarden van een honoursvak en op welke andere wijzen studenten honoursstudiepunten kunnen
verkrijgen en meldt dit aan de VU Honourscommissie.

1

De VU Honourscommissie is in functie sinds oktober 2018. De taken en verantwoordelijkheden zullen nog verder worden
uitgekristalliseerd gedurende 2019.
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De examencommissie van de reguliere opleiding van de student bepaalt de toelating van de student
tot het Honoursprogramma. De examencommissie beoordeelt aanvragen voor uitstel van het
afronden van de bacheloropleiding (uitstel nominale studieduur) en het Honoursprogramma en stelt
uiteindelijk vast of een student in aanmerking komt voor een Honours Degree. De examencommissie
waaronder de honoursvakken vallen, ziet toe op het bereikte niveau van de studenten in disciplinaire
en interdisciplinaire honoursvakken, bijvoorbeeld door naast de verantwoordelijke docent(en) altijd
een tweede examinator aan te wijzen. De examencommissie rapporteert aan de VU Honourscommissie
over de wijze waarop de honoursstudiepunten worden toegekend.
De facultaire contactpersoon Honoursprogramma coördineert het aanbod van de verschillende
opleidingen binnen de faculteit en stemt het facultaire aanbod af met het boven-facultaire
honoursonderwijs via de centrale Honourscoördinator. Hij of zij geeft voorlichting aan studenten over
het Honoursprogramma en de facultaire honoursvakken.
De centrale VU honourscoördinator coördineert het boven-facultaire aanbod van honoursvakken en
de inschrijvingen van zowel VU en UvA Honoursstudenten als AUC en eerstejaars studenten in deze
vakken. De Honourscoördinator houdt zich bezig met de promotie van het honoursonderwijs en
coördineert de honours degree ceremonie.
De vereniging van honoursstudenten, Extensus Honours Association, is bedoeld voor honoursstudenten
en alumni van het Honoursprogramma van VU, UvA en AUC. De vereniging organiseert professionele,
academische en sociale activiteiten voor haar leden van het programma, zie de website
http://extensus.org/
De Honours Programme Student Council vertegenwoordigt de studenten die zijn toegelaten tot het
Honoursprogramma en adviseert de centrale en facultaire honourscoördinatoren en het VU-UvA
Honoursoverleg.
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4 KWALITEITSEISEN EN AANBEVELINGEN
4.1 KWALITEITSEISEN VU HONOURS DEGREE
Om voor een Honours Degree van de VU in aanmerking te komen, moet een student hebben voldaan
aan onderstaande voorwaarden:
•
•

•
•
•

De student is geselecteerd voor deelname aan het Honoursprogramma (zie paragraaf 4.2:
kwaliteitseisen Honoursstudenten);
De student levert naast de reguliere bacheloropleiding een additionele inspanning van ten minste
30 EC in erkende honoursvakken en/of als zodanig door de commissie aangemerkte verzwaarde
componenten van reguliere bachelorvakken.
Van de genoemde additionele inspanning is ten minste 12 EC behaald in erkende interdisciplinaire
(boven-facultaire) honoursvakken en ten minste 12 EC in erkende disciplinaire honoursvakken;
De student heeft het bachelordiploma binnen de nominale studieduur behaald;
De student heeft een (gewogen) gemiddeld cijfer behaald van ten minste een 7,5 over alle
bachelorvakken;

Toelichting
Om een Honours Degree te halen moeten studenten zowel 180 reguliere studiepunten behalen als 30
studiepunten aan erkende honoursvakken. De erkende honoursvakken worden los van het reguliere
bachelorprogramma aangeboden. Deze vakken tellen, indien een student aanspraak wil maken op een
Honours Degree, niet mee voor het reguliere curriculum. Honoursvakken zijn in principe alleen
toegankelijk voor honoursstudenten 2. Als een honoursstudent besluit om het Honoursprogramma niet
af te maken, kunnen de behaalde honoursvakken worden ingezet ter invulling van de vrije keuzeruimte
of profileringsruimte. Daarvoor is altijd toestemming van de betrokken examencommissie nodig (tenzij
anders bepaald in de betreffende Onderwijs en Examenregeling).
Facultaire honoursvakken kunnen ook reguliere bachelorvakken zijn waaraan een honourscomponent
is toegevoegd. Met de toegevoegde honourscomponent sluit een student het vak op een aantoonbaar
hoger (honours)niveau af. Een student krijgt voor een dergelijk vak het reguliere aantal studiepunten.
Voor de extra inspanning om het vak op honoursniveau af te sluiten wordt een - vooraf 3 - vastgesteld
aantal extra “honoursstudiepunten” toegekend. Deze vakken staan open voor alle studenten. Dat geldt
niet voor onderwijs dat specifiek betrekking heeft op de honourscomponent.

2
3

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook andere studenten deelnemen, waaronder eerstejaars studenten.
In de praktijk heeft het verzwaarde vak of het verzwaarde element vaak een afzonderlijke vakcode.
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4.2 KWALITEITSEISEN HONOURSSTUDENTEN
Om te worden erkend als honoursstudent, en daarmee te worden toegelaten tot het
Honoursprogramma, moet een student voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
•
•

In het eerste jaar van de bachelorstudie 60 studiepunten hebben behaald met een gewogen
gemiddeld cijfer van 7,5;
Op basis van een “wild card”; de facultaire examencommissie kan op basis van persoonlijke
prestaties studenten toelaten tot het Honoursprogramma. Waar gewenst kan een faculteit in
aanvulling op de bovenstaande voorwaarden de (intrinsieke) motivatie van een student betrekken
bij de toelatingsbeslissing. Deze motivatie kan tot uitdrukking komen in de vorm van een
motivatiegesprek, een motivatiebrief en/of een specifieke opdracht.

4.3 KWALITEITSEISEN VOOR VU HONOURSVAKKEN
Kenmerken van honoursvakken zijn:
•
•
•
•

Leiden op tot een aantoonbaar hoger niveau;
Kunnen verbredend (interdisciplinaire) of verdiepend (disciplinair) zijn;
Zijn als zelfstandige (research-intensieve) honoursvakken zichtbaar;
De voertaal is Engels, tenzij de inhoud van het vak een andere taal vereist.

Het hogere niveau van honoursvakken moet aantoonbaar zijn aan de hand van de volgende
kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

de inhoudelijke kwaliteit van het programma;
het uitdagende gehalte van de onderwijsvormen;
het creatieve en grensverleggende gehalte van het programma;
de aandacht voor academische competenties;
de samenhang van intellectuele, maatschappelijke en persoonlijke vorming;
de intensiteit en betekenisvolheid van het contact met docenten en gastdocenten;
waar van toepassing: de aanvullende toelatingscriteria (noodzakelijke voorkennis).
Deze eisen gelden voor alle honoursvakken. Zij worden dus ook gesteld aan de aanvullende
component bovenop reguliere vakken, waarvoor honoursstudiepunten kunnen worden toegekend.

Toegankelijkheid honoursvakken
Verdiepende/disciplinaire honoursvakken kunnen ook worden opengesteld voor niethonoursstudenten, mits zij aan de algemene ingangseisen van het Honoursprogramma voldoen; de
beslissing over het openstellen, ligt bij de betrokken faculteit. Bij onvoldoende capaciteit van een vak
hebben honoursstudenten voorrang.
Interdisciplinaire (boven-facultaire) honoursvakken zijn gereserveerd voor honoursstudenten. Pas als
blijkt dat er plaatsen over zijn, kunnen deze worden opengesteld voor andere studenten. Deze
studenten moeten aan de algemene voorwaarden voor toelating tot het Honoursprogramma voldoen.
Eerstejaars studenten die in het tweede semester een honoursvak willen volgen, dienen het eerste
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semester nominaal te hebben afgerond met een gemiddelde van 7,5. Eerstejaars studenten die aan de
voorwaarden voldoen kunnen alleen aan de boven-facultaire vakken deelnemen die specifiek zijn
opengesteld voor eerstejaars, mits er voldoende plekken beschikbaar zijn.
De behaalde honoursvakken worden als zodanig vermeld op het diplomasupplement.

4.4 KWALITEITSEISEN VU – UVA SAMENWERKING
•
•
•
•

VU en UvA hanteren een identieke set van eisen en standaarden voor een Honours Degree;
VU en UvA hanteren een identieke set van eisen en standaarden voor honoursvakken;
VU en UvA hanteren een identieke set van toegangs- en uitgangseisen voor het
Honoursprogramma;
Honoursvakken van beide universiteiten zijn toegankelijk voor studenten van beide universiteiten.
Deelname aan VU vakken door UvA studenten (en vice versa) kan worden beperkt indien deze niet
meer in verhouding is met deelname van VU studenten aan UvA vakken.

Door het stellen van deze eisen beschermen VU en UvA gezamenlijk de termen “honoursvak”,
“Honoursprogramma”, “honoursstudent”en “honours degree”4.

4.5 KWALITEITSZORG HONOURSVAKKEN
Bij het door de VU afgeven van een Honours Degree hoort dat het onderscheidend vermogen van het
Honours Degree is gewaarborgd. Toezicht op de kwaliteit van het programma als geheel, de instroomen uitgangseisen en het niveau van de honoursvakken is erg belangrijk. Deels wordt die rol opgepakt
door de VU Honourscommissie, die samen met de UvA zorg draagt voor een identieke set van eisen
en standaarden. Het kwaliteitstoezicht op honoursvakken en honoursstudiepunten is zo veel mogelijk
in lijn met het reguliere kwaliteitstoezicht. De kwaliteitszorg van de disciplinaire honoursvakken ligt bij
de faculteit; deze vakken maken onderdeel uit van het onderwijsaanbod van de faculteit. De
kwaliteitszorg van de interdisciplinaire vakken is meer complex; deze honoursvakken maken geen deel
uit van een bestaande opleiding en zijn interdisciplinair van aard. Voor de kwaliteitszorg van deze
vakken wordt (voorlopig5) een penvoerende faculteit aangewezen; als penvoerende faculteit treedt in
principe de faculteit op waar de eindverantwoordelijke docent is aangesteld.
In termen van kwaliteitszorg gaat het om:
•

•

De zwaardere/hogere eisen voor de eindtermen waaraan aangeboden honoursvakken en
honoursstudiepunten moeten voldoen; dit geldt ook voor de individuele vakken, waaraan een
honourscomponent is toegevoegd alsmede de zwaardere eisen voor de bachelorscriptie indien het
verzwaarde deel van de scriptie wordt ingezet voor het (facultaire deel van het)
Honoursprogramma;
Het toezicht op de kwaliteit van de examinering (waaronder de beoordeling van de
eindwerkstukken op honoursniveau);

Leidend tot een gezamenlijke beschrijving van een honoursvak en een Honours Degree ten behoeve van het
diplomasupplement.
5 De VU Honourscommissie werkt in 2019 aan een nieuw systeem van kwaliteitszorg van de boven-facultaire honoursvakken.
4
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De toelating van studenten tot het Honoursprogramma (voor zover het om afwijkingen van de
algemeen geldende criteria gaat).

Het specifieke karakter van honoursvakken komt tot uitdrukking in de erkenning van honoursvakken
door de VU Honourscommissie en de publicatie als zodanig op de website. Op de website worden ook
de - erkende - andere mogelijkheden om honourstudiepunten te verkrijgen, gepubliceerd.
•

•

•

•

De betrokken examencommissies zien expliciet toe op het bereikte niveau van de studenten in
disciplinaire en interdisciplinaire honoursvakken, bijvoorbeeld door naast de verantwoordelijke
docent(en) altijd een tweede examinator aan te wijzen;
Het faculteitsbestuur/de decaan stelt vast welke vakken uit het opleidingsaanbod van de faculteit
voldoen aan de standaarden van een honoursvak en op welke andere wijzen studenten
honoursstudiepunten kunnen verkrijgen. Het bestuur meldt dit aan de VU honourscommissie;
De VU honourscommissie toetst op basis van de vakomschrijvingen of het vak c.q. de regeling
voldoet aan de gestelde eisen en kan worden opgenomen in het VU-UvA register van
honoursvakken;
Examencommissies worden gevraagd een regeling te treffen voor het toezicht op het bereikte
niveau van studenten in honoursvakken en op de andere wijze waarop studenten
honoursstudiepunten verwerven en daarover te rapporteren aan de gezamenlijke VU-UvA
Honourscommissie. Het kwaliteitstoezicht voor interdisciplinaire honoursvakken wordt in dit kader
ondergebracht bij de faculteit waar de eerstverantwoordelijke docent is aangesteld.
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