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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 25 maart en 8 april 2019 gesproken 
over de notitie van ONS Leiden over de Honours Academy (HA). De fractie heeft de wens 
om een aantal belemmeringen rondom de ontheffing van de nominaliteitseis weg te nemen, 
en de Raad steunt deze wens.  
 
Meer specifiek doet de Raad de volgende voorstellen:  
1) een advies van de honours-coördinator niet meer als vereiste te stellen voor een verzoek 
tot ontheffing van de nominaliteitseis bij de HA examencommissie,  
2) de termijn waarop studenten een besluit ontvangen over inwilliging dan wel afwijzing van 
het ontheffingsverzoek van de HA examencommissie nader te specificeren, 
3) de mogelijkheid om vijf studiepunten te ontvangen voor een bestuursjaar uit te breiden 
naar alle Honours College-trajecten, en  
4) in de algemene informatievoorziening duidelijker te communiceren over mogelijkheden 
tot ontheffing van de nominaliteitseis wanneer extracurriculaire activiteiten worden 
ondernomen of andere situaties zich voordoen zoals benoemd in artikel 7.2 van de Regels en 
Richtlijnen. Voor dit laatste voorstel adviseert de Raad concrete voorbeelden (precedenten) 
te vermelden op de website. Tevens adviseert de Raad om in de aanmeldingsprocedure 
concreet te benoemen dat (mogelijke) situaties zoals besproken in artikel 7.2 niet meewegen 
in de toelating. 
 
De Raad is zeer tevreden over het feit dat het College op bovenstaande voorstellen al in actie 
is gekomen. Hij is verheugd dat de Honours Academy de rol van de traject-coördinator in 
voorstel 1 zal herzien, de termijn in voorstel 2 op drie weken stelt, voorstel 3 opnieuw zal 
bespreken, en de communicatie zoals in voorstel 4 verbetert.  
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De Raad neemt aan dat hij wordt geïnformeerd over de uitkomsten hiervan. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


