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Op maandag 27 juni 2022 heeft de Universiteitsraad een werkbezoek afgelegd aan de 
Honours Academy (HA). Hij waardeert het om als aangewezen medezeggenschapsorgaan 
van de HA bijgepraat te worden over de voortgang van het honoursonderwijs. De Raad heeft 
kennisgenomen van het HA-jaarverslag 2021 en sprak tijdens zijn bezoek over 1) Master 
Honours Classes (kwaliteitsmiddelen), 2) herziening Leiden Leadership Programme, en 3) 
LDE Honours Programme Sustainability. Middels deze brief rapporteert hij graag over zijn 
bevindingen.  

1. Monitoring kwaliteitsmiddelen (Master Honours Classes)  

De Raad is tevreden over de wijze waarop de kwaliteitsmiddelen worden ingezet voor de 
Master Honours Classes. Hij adviseert de HA om het aanbod als geheel te evalueren op 
diversiteit en aan te sturen op nieuwe classes in vakgebieden die nu ondervertegenwoordigd 
zijn. Daarnaast adviseert de Raad om naast de motivatie en de diversiteit van het 
studentenaanbod ook het cijfergemiddelde van de student mee te nemen als een 
gelijkwaardig selectiecriterium, omdat zo het hoge niveau van het honoursonderwijs beter 
gewaarborgd blijft.  

2. Herziening Leiden Leadership Programme  

De Raad begrijpt dat de herziening van het LLP op een natuurlijk moment komt, omdat de 
onderwijsdirecteur met pensioen is gegaan. Ook begrijpt de Raad dat het programma in 
studentenaantal is verdubbeld van 100 naar 200, aangezien de vraag naar dit programma 
onder de alsmaar groeiende masterstudentenpopulatie groot is. Wel wil de Raad meegeven 
dat bij de groei van dit programma de kleinschaligheid van het onderwijs niet uit het oog 
moet worden verloren. Juist bij honoursonderwijs moet de kwaliteit in het algemeen en de 
kleinschaligheid in het bijzonder hoog op de agenda staan; bij honoursonderwijs is de 
toegankelijk vanzelfsprekend minder van belang. Tot slot wil de Raad waardering uitspreken 
voor het feit dat Nederlandse en internationale studenten bij dit programma dikwijls met 

College van Bestuur 

 

Nummer UR/31185  Datum 27 juni 2022 
Uw brief van  

 
 

Doorkiesnr. 3138 / 3125  
Onderwerp Werkbezoek Honours Academy Contactpersoon De Roon /Zandvliet 



Universiteitsraad 
 

Blad 2/2 
 

 
 

elkaar in contact komen. De Raad is van mening dat deze twee groepen studenten veel van 
elkaar kunnen leren. Toch wil de Raad benadrukken dat er altijd Nederlandse studenten 
zullen zijn die zich niet comfortabel voelen bij de Engelse taal. Ook voor deze studenten 
biedt het programma nu de ruimte en de Raad ziet graag dat dat behouden blijft.  

3. LDE Honours Programme Sustainability  

De Raad begrijpt dat de Universiteit Leiden penvoerder zal zijn van dit programma en ziet 
dat als een mooie verantwoordelijkheid. Hij juicht het toe dat het facultatieve aanbod in 
duurzaamheidsonderwijs wordt vergroot, omdat dit een van de grootste uitdagingen is van 
onze tijd. De Raad is benieuwd naar de eerste evaluaties van dit programma.  

De Raad kijkt uit naar de ontmoeting volgend jaar om kennis te kunnen nemen van de 
resultaten van bovenstaande inspanningen. Bovendien is hij benieuwd naar de wijze waarop 
de strategie van de HA wordt bijgesteld naar aanleiding van ontwikkelingen zoals de 
coronapandemie, het nieuwe strategisch plan en een nieuwe Dean.  

 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


