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Hoofdstuk 1. Algemeen 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 

1. In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. adviesraad: de Adviesraad van een afzonderlijk onderwijsprogramma van 

de Honours Academy zoals nader beschreven in artikel 5 van dit 
reglement. 

b. bestuursraad: de bestuursraad van de Honours Academy bestaande uit de 
portefeuillehouders Onderwijs van de faculteitsbesturen en de decaan van 
de Raad van Bestuur LUMC1, onder voorzitterschap van de vice rector 
magnificus. 

c. Dean Honours Academy: door het College van Bestuur benoemde 
hoogleraar van de Universiteit Leiden  die is belast met de leiding van de 
Honours Academy. 

d. Honours Academy (HA): het krachtens de gemeenschappelijke regeling 
opgerichte universitaire platform voor het extracurriculaire 
honoursonderwijs voor gemotiveerde en getalenteerde studenten die 
meer willen en kunnen, bestaande uit honoursprogramma’s.2 

e. Honours Council: het onderwijsprogramma-overstijgende adviesorgaan 
dat het bestuur van de Honours Academy adviseert.  

f. het Pre-University College (PRE): het onderwijsprogramma van de 
faculteiten van de Universiteit Leiden waarin het specifieke onderwijs van 
de Universiteit voor geselecteerde zeer getalenteerde en gemotiveerde 
leerlingen die meer willen en kunnen van het voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs (vwo) is ondergebracht; 

g. het Honours College (HC): een twee- of driejarig extracurriculair deels 
facultair en deels bovenfacultair onderwijsprogramma voor geselecteerde 
zeer getalenteerde en gemotiveerde bachelorstudenten;  

h. het (International) Leiden Leadership Programme ((I)LLP): een 
universitair extracurriculair onderwijsprogramma voor geselecteerde zeer 
getalenteerde en gemotiveerde masterstudenten; 

i. de gemeenschappelijke regeling: de op 1 september 2013 gesloten en op 1 
september 2018 herziene gemeenschappelijke regeling inzake de Honours 
Academy. 

j. Bovenfacultaire onderdelen van honoursonderwijs:  onderwijsonderdelen 
die niet behoren tot een faculteitspecifiek honourstraject noch tot het 
aanbod aan facultaire Honours Classes. Dit zijn de volledige PRE- en LLP-

                                                 
1 Vertegenwoordigd door de directeur onderwijs LUMC. 
2 Het Leiden University College (LUC) valt derhalve niet onder de Honours Academy. 
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programma’s en de Honours Classes die georganiseerd worden door de 
Honours Academy.   

 
Artikel 2. De programma’s 
 

1. Het Pre-University College is een tweejarig pre-universitair onderwijspro-
gramma voor geselecteerde zeer getalenteerde en gemotiveerde vwo-
leerlingen met een omvang van 15 EC. De toelating tot het Pre-University 
College is geregeld via een universitaire selectieprocedure.  
Het Pre-University College behelst voorts een aanbod aan Pre-University 
Classes (PRE-classes) met een gemiddelde omvang van 1 EC. De toelating is 
geregeld via een universitaire selectieprocedure.   

2. Het Honours College omvat een twee- of driejarig, extracurriculair 
onderwijsprogramma voor geselecteerde zeer getalenteerde en gemotiveerde 
bachelorstudenten met een omvang van minimaal 30 EC. Op het 
diplomasupplement van de betreffende student wordt het onderwijs 
bijgeschreven. Bij volledige afronding ontvangt de deelnemer een certificaat. 
De toelating tot het Honours College is geregeld via een facultaire 
selectieprocedure.  

3. Het Leiden Leadership Programme is een universiteitsbreed, extracurriculair 
onderwijsprogramma aan geselecteerde zeer getalenteerde en gemotiveerde 
Masterstudenten, met een omvang van 20 EC. Op het diplomasupplement 
van de betreffende student wordt het onderwijs bijgeschreven. De toelating 
tot het LLP is geregeld via een universitaire selectieprocedure.  

4. Het International Leiden Leadership Programme (ILLP): een Engelstalig 
universitair extracurriculair onderwijsprogramma voor geselecteerde zeer 
getalenteerde en gemotiveerde masterstudenten, met een omvang van 5 EC. 
Op het diplomasupplement van de betreffende student wordt het onderwijs 
bijgeschreven. De toelating tot het ILLP is geregeld via een universitaire 
selectieprocedure. 
 

 
Hoofdstuk 2. Bestuur en Organisatie Honours Academy 
 
Artikel 3. De Honours Academy en de Dean van de Honours Academy 
 

1. De Honours Academy is opgericht bij gemeenschappelijke regeling van 1 
september 2013 en is een samenwerkingsverband van de faculteitsbesturen 
en de decaan van de Raad van Bestuur LUMC van de Universiteit Leiden. De 
gemeenschappelijke regeling is herzien per 1 september 2018. De Honours 
Academy is een universitair  samenwerkingsverband voor het extra-
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curriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden. Het Leiden 
University College (LUC) valt derhalve niet onder de Honours Academy. De 
Honours Academy faciliteert de verdere ontwikkeling en organisatie van het 
extra-curriculaire honoursonderwijs, het uitwisselen van ervaringen, en het 
uitbouwen van de honourscommunity.  

2. De Honours Academy staat onder leiding van de Dean. Het bestuur van de 
Honours Academy wordt gevormd door de Dean, de Onderwijsdirecteur en 
een student-lid. 

3. Het bestuur van de Honours Academy wordt bij de voorbereiding, organisatie, 
uitvoering en evaluatie van het onderwijs ondersteund door het bureau van 
de Honours Academy.  

4. Het bestuur regelt de werkzaamheden van degenen die tot het bureau 
behoren en bevordert de inhoudelijke afstemming van de werkzaamheden 
met andere betrokkenen.  

5. Het bestuur van de Honours Academy is belast met de bedrijfsvoering van de 
Honours Academy en is daarover verantwoording verschuldigd aan het 
College van Bestuur. 

6. Het bestuur van de Honours Academy is eindverantwoordelijk voor het 
inhoudelijke en organisatorische beheer van de Honours Academy. Aan het 
bestuur zijn de nodige bevoegdheden inzake het personele, financiële en 
overige beheer gemandateerd door het College van Bestuur.  

7. Bevoegdheden samenhangend met de uitvoering en kwaliteitsbewaking van 
het bovenfaculaire deel van de honoursprogramma’s zijn krachtens de 
gemeenschappelijke regeling door de faculteitsbesturen en de Raad van 
Bestuur LUMC gemandateerd aan de Dean van de Honours Academy. De 
Dean kan, met inachtneming van de voor de Honours Academy geldende 
gemeenschappelijke regeling, de hem/haar gemandateerde bevoegdheden 
doormandateren aan de onderwijsdirecteur en/of de instituutsmanager. 
Indien aan de orde stelt de Dean hiervoor een nadere mandaatregeling vast 
die goedkeuring behoeft van de bestuursraad. 

8. De Dean is belast met:  
a. de organisatie en integratie van het bovenfacultair honoursonderwijs dat 

wordt gegeven ter uitvoering van het desbetreffende onderwijsreglement; 
b. de  vaststelling of wijziging van het onderwijsreglement; 
c. het jaarlijks ter nadere regeling van het onderwijsreglement vaststellen 

van het onderwijsprogramma; 
d. het onderhouden van de relatie met de faculteiten en docenten die het 

onderwijs aan de Honours Academy verzorgen; 
e. het houden van toezicht op de universitaire toelatingsprocedure voor het 

PRE en (I)LLP; 
f. het bevorderen van samenhang tussen de verschillende programma’s;  
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g. het verder uitbouwen van de honourscommunity en  
h. het zorgdragen voor een integraal systeem van kwaliteitszorg met oog 

voor kwaliteitsverbetering.  
9. De Honours Academy heeft een Honours Council, Adviesraden voor de 

afzonderlijke onderwijsprogramma’s, een examencommissie met kamer per 
onderwijsprogramma, een toelatingscommissie voor het PRE en LLP en 
onderwijsadviescommissies voor het PRE en LLP.  

 
Artikel 4. De bestuursraad van de Honours Academy 
  

1. Zoals bepaald in de gemeenschappelijke regeling is de Dean voor de gevoerde 
en de te voeren onderwijsbeleidscyclus (het  ontwikkelen, implementeren, 
evalueren en bijstellen van het onderwijsbeleid) binnen de marges van de 
bevoegdheidsverdeling zoals beschreven in artikel 3, eerste en tweede lid, van 
de gemeenschappelijke regeling verantwoording verschuldigd aan de 
bestuursraad. Daartoe verschaft de Dean de bestuursraad een jaarverslag.  

2. De bestuursraad  bestaat uit de portefeuillehouders Onderwijs van de 
Faculteit der Archeologie, de Faculteit der  Geesteswetenschappen, de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,  de Faculteit Governance 
and Global Affairs en de decaan van de Raad van Bestuur LUMC3. De 
bestuursraad wordt voorgezeten door de vice rector magnificus.  

3. De vergaderingen van de bestuursraad en de Dean zijn niet openbaar. De 
vergaderstukken van de bestuursraad zijn niet openbaar, tenzij de 
bestuursraad anders beslist. 

 
Artikel 5. De Adviesraad van de Honours Academy (Honours Council) 
 

1. De Honours Academy kent een adviesorgaan, de Honours Council. De Honours 
Council adviseert de Dean van de Honours Academy inzake aangelegenheden die 
honoursprogramma overstijgend c.q. bovenfacultair  zijn en de Honours Academy 
betreffen.  De Adviesraad bestaat uit: 

- Twee leden uit de Universiteit Leiden; 
- Twee leden van buiten de Universiteit Leiden die deskundig zijn op het gebied van 

honoursonderwijs; 
- Twee leden uit het werkveld/ alumni 
- Twee studentleden  
- De Honours Council wordt voorgezeten door de Dean van de Honours Academy. 

Leden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Herbenoeming voor een 
aansluitende periode van twee jaar is eenmalig mogelijk.  

                                                 
3 Vertegenwoordigd door de directeur onderwijs LUMC. 
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2. Per honoursprogramma is een Adviesraad ingesteld: de PRE-Adviesraad, de HC-
Adviesraad en de LLP-Adviesraad. 

a. De PRE- adviesraad: het contact met de schooldirecties is geformaliseerd 
in de vorm van een Adviesraad. De PRE-Adviesraad bestaat uit drie 
(con)rectoren, drie PRE-mentoren, twee bij het PRE betrokken 
universitair docenten en een studentlid (tevens 
onderwijsadviescommissielid). De PRE-Adviesraad komt één of  
tweemaal per jaar bijeen ter bespreking van inhoudelijke vraagstukken 
betreffende het Pre-University College en de Pre-University Classes. De 
PRE-Adviesraad wordt voorgezeten door de Dean van de Honours 
Academy. Leden worden benoemd voor een periode van twee jaar. 
Herbenoeming voor een aansluitende periode van twee jaar is eenmalig 
mogelijk. 

b. De HC-Adviesraad: de Dean wordt inzake aangelegenheden betreffende 
het HC geadviseerd door de HC-Adviesraad. De HC-Adviesraad bestaat 
uit de profileringshoogleraren van de verschillende faculteiten en drie 
studenten. Profileringshoogleraren worden benoemd uit hoofde van hun 
functie en de daaraan gekoppelde periode. Studentleden worden benoemd 
voor de duur van hun HC-traject en wisselen bij voorkeur volgens 
‘dakpanconstructie’ om het jaar. De HC-Adviesraad komt ten minste vier 
maal per jaar bijeen ter bespreking van inhoudelijke vraagstukken 
betreffende het Honours College. De HC-Adviesraad kiest een voorzitter 
uit haar midden. 

c. De LLP- adviesraad adviseert over inhoudelijke vraagstukken betreffende 
het LLP en het ILLP. De LLP-Adviesraad bestaat uit vier leden uit de 
Universiteit Leiden met expertise op het gebied van leiderschap, twee 
studenten van het LLP en twee leden van buiten de universiteit die 
affiniteit hebben met leiderschap en/of vaardighedenonderwijs. De 
zittingstermijn van de studentleden is één jaar met mogelijkheid tot 
herbenoeming. De zittingstermijn van de overige leden is drie jaar met 
mogelijkheid tot herbenoeming. De LLP-Adviesraad wordt voorgezeten 
door de Dean van de Honours Academy. De LLP-adviesraad komt één of 
tweemaal per jaar bijeen. 

 
Artikel 6. Het bureau van de Honours Academy 
 

1. De Dean wordt bij de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het 
onderwijs ondersteund door een bureau. Dit bureau staat onder leiding van de 
Dean. 

2. De Dean regelt de werkzaamheden van degenen die tot het bureau behoren en 
bevordert de inhoudelijke afstemming van de werkzaamheden.  
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3. De Dean is belast met de bedrijfsvoering van de Honours Academy. 
 
Artikel 7. De Faculteiten 
 
De faculteitsbesturen en de Raad van Bestuur LUMC  zijn krachtens de 
gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor de facultaire onderwijsonderdelen 
van het Leidse honoursonderwijs dat gegeven wordt in het HC. De Dean van de Honours 
Academy is verantwoordelijk voor de bovenfacultaire onderwijsonderdelen van HC en 
voor PRE en LLP. 
 
 
Hoofdstuk 3: Het Onderwijs 
 
Artikel 8. Het onderwijsreglement Honours Academy 
 
De Dean stelt in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling en dit reglement 
een Onderwijsreglement Honours Academy vast met advies van de bestuursraad en de 
instemming van de Universiteitsraad. 
 
Artikel 9. De onderwijsadviescommissies Honours Academy 
 

1. De Dean stelt in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling  voor 
het PRE en LLP afzonderlijke onderwijsadviescommissies in.  

2. Deze onderwijsadviescommissies bestaan uit docenten en studenten. De 
studenten komen uit het desbetreffende programma en nemen deel voor een 
jaar. 

3. De onderwijsadviescommissie heeft in het kader van de kwaliteitszorg van de 
Honours Academy tot taak: 
a. jaarlijks de uitvoering van het onderwijsreglement en het onderwijspro-
gramma te beoordelen (evaluaties); 
b. gevraagd of ongevraagd te adviseren over andere aangelegenheden die de 
programma’s betreffen. 

4. De onderwijscoördinator van het betreffende onderwijsprogramma voert 
regelmatig overleg met de onderwijsadviescommissie over alle 
aangelegenheden betreffende het onderwijs van het desbetreffende 
programma.  

5. De Dean staat de onderwijsadviescommissie het gebruik toe van de 
voorzieningen waarover het kan beschikken, en die de commissie voor de 
vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. De leden van de 
commissie worden in de gelegenheid gesteld om gedurende een door de Dean 
vast te stellen hoeveelheid tijd scholing en vorming te ontvangen die zij voor 
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de vervulling van hun taken nodig hebben. De personeelsleden van de 
opleidingscommissie worden in de gelegenheid gesteld deze scholing in 
werktijd met behoud van salaris te volgen. De kosten voor deze vorming en 
scholing zijn voor rekening van de Honours Academy. 

 
Artikel 10. De Examencommissie van de Honours Academy 
 

1. Ten behoeve van het PRE, het (I)LLP, de bovenfacultaire onderdelen van het 
HC en de uitreiking van de diploma’s en certificaten benoemt de Dean in 
overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de leden van de 
Examencommissie Honours Academy. 

2. De Examencommissie Honours Academy bestaat uit kamers voor PRE, voor 
HC en voor LLP.  

3. De leden van de examencommissie zijn verbonden aan de Universiteit Leiden.  
4. De bevoegdheden van de kamers voor HC en (I)LLP zijn in overeenstemming 

met de afspraken gemaakt bij de instelling van de Examencommissie van de 
Honours Academy en vastgelegd in de Regels & Richtlijnen van de 
examencommissie HA. 

5. De examencommissie is onafhankelijk en de leden verrichten hun taken 
zonder last. 

6. Ten behoeve van het PRE, (I)LLP, de bovenfacultaire onderdelen van het HC 
en de uitreiking van de diploma’s en certificaten stelt de Dean een 
Onderwijsreglement vast. 

7. In nader in het Onderwijsreglement te omschrijven gevallen is het College 
van Beroep voor de Examens bevoegd kennis te nemen van de geschillen 
tussen een student van de Honours Academy en de Examencommissie.  

 
Artikel 11. Toelatingscommissie  
 

1. De honoursprogramma’s kennen elk eigen toelatingscommissies.  
2. De samenstelling en benoeming van de leden van de toelatingscommissies en de 

bevoegdheden van de toelatingscommissies voor PREen LLP zijn beschreven in 
het Onderwijsreglement. 

 
Artikel 12. Commissies van de Honours Academy 
 
Voor een adequate uitvoering van verschillende nader te omschrijven activiteiten kan de 
Dean commissies instellen en de leden ervan benoemen. De Dean kan aan deze 
commissies een nader te noemen deel van zijn/haar bevoegdheden mandateren. In dat 
geval stelt de Dean hiervoor een mandaatregeling vast die goedkeuring behoeft van de 
bestuursraad. 
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Hoofdstuk 4: Planning en Control 
 
Artikel 13. Begroting en financiële verantwoording 
 

1. De Honours Academy beschikt over een eigen budget en een eigen begroting. De 
financiële verantwoording legt de Dean van de Honours Academy aan het College 
van Bestuur af volgens de reguliere planning- en controlcyclus. 

 
Artikel 14. Gebruikmaking facultaire diensten 
 
De Honours Academy koopt indien het van pas komt ondersteunende diensten in bij 
faculteitsbesturen. 
 
Artikel 15. Hantering kwaliteitszorg Honours Academy 
 

1. In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling ziet de Dean erop 
toe dat binnen de Honours Academy uitvoering wordt gegeven aan de door 
het College van Bestuur vastgestelde kaders en protocollen met betrekking tot 
de inrichting en hantering van de kwaliteitszorg voor het onderwijs.  

2. De Dean is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij eenmaal per jaar beschikt over 
rapportages over zowel het functioneren van de kwaliteitszorg als de 
gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.  

3. Op grond van de rapportages bedoeld in het tweede lid, en in 
overeenstemming met artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke 
regeling, stelt de Dean in het jaarverslag een verantwoording en een plan van 
aanpak vast ter verbetering van eventueel in de rapportages naar voren geko-
men tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs. Deze verantwoording 
voor het gegeven onderwijs en het plan van aanpak worden door de Dean ter 
goedkeuring aangeboden aan het College van Bestuur, na instemming van de 
bestuursraad.  

 
 
Hoofdstuk 5: Slot- en Overgangsbepalingen 
 
Artikel 16. Interpretatie 
 

Bij verschil van mening over de interpretatie van een of meer artikelen van dit 
reglement beslist het College van Bestuur.  

 
Artikel 17. Citeertitel 
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Dit reglement kan worden aangehaald als het “Reglement van de Honours 
Academy”.  

 
Artikel 18. Inwerkingtreding en publicatie  
 

Dit reglement treedt tegelijk met de gemeenschappelijke regeling in werking 
op 1 september 2018 en is herzien op 1 september 2018. 
Dit reglement wordt na de in het eerste lid bedoelde goedkeuring 
gepubliceerd op de 
universitaire website. 
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