
 

 

 
   

 College van Bestuur 
Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 
(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

       

Datum 17 juni 2019  Ons kenmerk CSR-1819-17 

Contactpersoon Malou Sprinkhuizen E-mail csr@uva.nl 
Bijlage(n) - 

Betreft Honours 
 
 

Dit betreft een tweetalig advies 
 
Geacht College van Bestuur, 
 
Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u een advies toekomen over het honoursprogramma. De 
CSR heeft op basis van de data die zijn verschaft naar aanleiding van de discussie in OV190402 een 
standpunt gevormd over de toegankelijkheid van de honoursvakken en het honoursprogramma.  
 
Ten eerste raadt de CSR aan om de cijfereis voor toelating tot het honoursprogramma te verlagen van 
een 7,5 naar een 7,0; op de FNWI is dit reeds het geval. De CSR meent dat een cijfereis van 7,0 het 
uitdagende karakter van het honoursprogramma waarborgt en er tevens voor zorgt dat alle geschikte 
studenten aan het programma deel kunnen nemen. De CSR is van mening dat een 7,0 de excellentie en 
motivatie van studenten voldoende laat zien.  
 
Ten tweede meent de CSR dat het duidelijker moet worden welke honoursvakken niet vol zitten. Op 
basis van de nieuwe Honoursregeling is het voor niet-honoursstudenten makkelijker gemaakt om 
honoursvakken te kunnen volgen, mits ze voldoen aan de gestelde eisen. De CSR staat achter de 
voorrang voor honoursstudenten voor het volgen van de honoursvakken. Echter, om te zorgen dat ook 
niet-honoursstudenten de vakken daadwerkelijk kunnen volgen, is het belangrijk dat duidelijker wordt 
aangegeven welke vakken nog beschikbare plekken hebben. Dit wordt op het moment niet goed 
gecommuniceerd en de CSR ziet graag dat de mogelijkheden om dit duidelijker te communiceren 
worden onderzocht. 
 
Tot slot brengt de CSR graag de kwaliteitswaarborging en het belang van medezeggenschap onder de 
aandacht. Het advies van de FSR FNWI d.d. 21 maart 2018 over het instellen van een Honours Academy 
was er gedeeltelijk op gericht betere en formele medezeggenschap rondom het honoursprogramma te 
kunnen instellen. Hier is invulling aan gegeven door het instellen van een evaluatiecommissie voor 
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honoursvakken. Echter, na gesprekken met zowel leden van de evaluatiecommissie voor 
honoursvakken als leden van de Honours Student is de CSR tot de conclusie gekomen dat de 
medezeggenschap, die door de twee genoemde organen geborgd zou moeten worden, niet goed genoeg 
functioneert. De evaluatiecommissie kan slechts advies uitbrengen op basis van de UvA-Q evaluaties en 
moet er vervolgens op vertrouwen dat een docent de feedback daadwerkelijk meeneemt. Formele 
rechten voor de evaluatiecommissie zijn niet vastgelegd en een OER waarover advies/instemming 
wordt gevraagd ontbreekt. De CSR maakt zich daarom zorgen over de kwaliteitszorg en het borgen van 
de PDCA-cyclus bij de honoursvakken.  
De CSR heeft gesproken met de Honours Student Council (HSC), die is opgericht vanuit Extensus, de 
studievereniging voor het honoursonderwijs. Deze HSC heeft geen formele rechten en kan daarom de 
kwaliteit van het onderwijs alleen waarborgen door deelname aan informele gesprekken en 
aanwezigheid bij het VU/UvA Honoursoverleg. De CSR raadt daarom aan de medezeggenschap van het 
Honoursprogramma te professionaliseren en versterken.  
 
Samenvattend raadt de CSR aan de cijfereis van het Honoursprogramma te verlagen naar een 7,0, 
duidelijker naar studenten te communiceren welke honoursvakken nog niet vol zitten en de 
medezeggenschap van het honoursprogramma te versterken.  
 
De CSR is bereid tot toelichting en gaat graag over bovenstaande adviespunten in gesprek. 
 
 
 
Dear Executive Board, 
 
Hereby the Central Student Council (CSR) sends you an advice about the honours program. The CSR 
has formed a position on the accessibility of the honours courses and the honours program based on 
the data provided in response to the discussion in OV190402. 
 
Firstly, the CSR recommends reducing the grade requirements for admission to the honours program 
from a 7.5 to a 7.0; this is already the case at the Faculty of Science. The CSR believes that a grade 
requirement of 7.0 guarantees the challenging nature of the honours program and also ensures that all 
suitable students can participate in the program. The CSR believes that a 7.0 sufficiently demonstrates 
the excellence and motivation of students. 
 
Secondly, the CSR believes that it should become clearer which honours courses are not full. Based on 
the new Honours Regulations, it has become easier for non-honours students to follow honours 
courses, provided they meet the set requirements. The CSR supports the priority for honours students 
to follow the honours courses. However, to ensure that non-honours students can actually follow the 
courses, it is important to indicate more clearly which courses still have available places. This is not 
being properly communicated at the moment and the CSR would like to see more options to 
communicate this more clearly. 
 
Finally, the CSR would like to bring the quality assurance and the importance of medezeggenschap to 
your attention. The advice of the FSR FNWI of March 21, 2018 on the establishment of an Honours 
Academy was partly aimed at being able to set up better and formal medezeggenschap in the honours 
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program. This has been given substance by setting up an evaluation committee for honours courses. 
However, after discussions with members of both the evaluation committee for honours courses and 
members of the Honours Student Council, the CSR has come to the conclusion that the 
medezeggenschap, which should be guaranteed by the two bodies mentioned, is not functioning well 
enough. The evaluation committee can only give advice based on the UvA-Q evaluations and must then 
trust that a teacher will actually include the feedback. Formal rights for the evaluation committee have 
not been established and there is no OER for which advice / approval is requested. The CSR is therefore 
concerned about quality assurance and securing the PDCA cycle for the honours courses. 
The CSR has spoken with the Honours Student Council (HSC), which was established under the 
Extensus, the study association for honours. This HSC has no formal rights and can therefore only 
guarantee the quality of education through participation in informal discussions and attendance at the 
VU / UvA Honours meeting. The CSR therefore recommends professionalising and strengthening 
medezeggenschap in the Honours program. 
 
In summary, the CSR recommends reducing the grade requirement of the Honours program to a 7.0, 
more clearly communicating to students which honours courses are not yet full and strengthening 
medezeggenschap on the honours program. 
 
If required, the CSR can provide further clarification. The CSR looks forward to your response. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Roeland Voorbergen 
Voorzitter CSR 18|19 
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