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Gemeenschappelijke regeling inzake de Honours Academy 
 
Het Bestuur van de Faculteit der Archeologie,  
het Bestuur van de Faculteit Governance and Global Affairs, 
het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen,  
het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,  
het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,  
het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,  
het Bestuur van de Faculteit Geneeskunde, de Raad van Bestuur LUMC 
en het College van Bestuur van de Universiteit Leiden 
 
 
 
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen  
 

a. 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. 

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

c. Honours Academy: het krachtens de gemeenschappelijke regeling per 1 september 2013 
opgerichte universitaire platform voor het extracurriculaire2  honours-onderwijs 
bestaande uit honoursprogramma’s.  

d. Honoursprogramma’s: extracurriculaire onderwijsprogramma’s voor gemotiveerde en 
getalenteerde bachelor- of  masterstudenten3  die meer willen en kunnen naast hun 
reguliere onderwijsprogramma , dan wel gemotiveerde en  getalenteerde leerlingen uit de 
bovenbouw van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).4  

e. het Pre-University College (PRE): het onderwijsprogramma van de Universiteit Leiden 
waarin het specifieke onderwijs voor geselecteerde zeer getalenteerde en gemotiveerde 
leerlingen die meer willen en kunnen van het vwo is ondergebracht. Het Pre-University 
College is een tweejarig pre-universitair onderwijsprogramma 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.   

f. het Honours College (HC): 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 

                                                 
1 Vertegenwoordigd door de directeur onderwijs LUMC. 
2 Het Leiden University College (LUC) valt derhalve niet onder de Honours Academy. 
3 De programma’s worden in beginsel georganiseerd voor studenten van de Universiteit Leiden, maar ook 

studenten van de TU Delft of Erasmus Universiteit kunnen deelnemen. 
4 Voorbeelden van dergelijke programma’s zijn: het Pre-University College, het Honours College en het 

Leiden Leadership Programme. 
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certificaat. De toelating tot het Honours College is geregeld via een facultaire 
selectieprocedure. 

g. het Leiden Leadership Programme (LLP): een universitair extracurriculair 
onderwijsprogramma voor 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. 

h. 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. 

i. Reglement Honours Academy: het ter uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling 
opgestelde reglement ten behoeve van de Honours Academy zoals genoemd in artikel 9 
van deze regeling. 

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-programma’s en de Honours Classes 
die georganiseerd worden door de Honours Academy.   

 
Artikel 2. Honours Academy 
 

1. De besturen van de faculteiten der Archeologie, der Geesteswetenschappen, der 
Rechtsgeleerdheid, der Sociale Wetenschappen, der Wiskunde en Natuurwetenschappen, 
de faculteit Governance and Global Affairs, de Raad van Bestuur LUMC en de Dean van 
de Honours Academy bestendigen het samenwerkingsverband op het gebied van de 
organisatie van Honours onderwijs. Het betreft activiteiten voor geselecteerde, zeer 
getalenteerde en gemotiveerde studenten in extracurriculaire honoursprogramma’s zoals 
Pre-University College, Honours College en Leiden Leadership Programme 

2. Dit samenwerkingsverband draagt de naam: ‘Honours Academy’.  
 

Artikel 3. Verantwoordelijkheden faculteiten en Honours Academy 
 

1. Het onderwijs ter uitvoering van de facultaire onderdelen van de honoursprogramma’s en 
de organisatie daarvan wordt verzorgd en georganiseerd door de faculteiten onder 
verantwoordelijkheid van het faculteitsbestuur. 

2. Het onderwijs ter uitvoering van de bovenfacultaire onderdelen van de 
honoursprogramma’s wordt georganiseerd door de Honours Academy onder 
verantwoordelijkheid van de Dean van de Honours Academy, in overleg met de 
faculteitsbesturen en de decaan van de Raad van Bestuur LUMC.  

3. De Honours Academy biedt organisatorische ondersteuning voor bovenfacultaire 
(faculteitsoverstijgende) activiteiten en is een platform voor studenten en docenten van de 
honoursprogramma’s, zoals Pre-University College, Honours College en Leiden 
Leadership Programme.  

4. Nadere uitwerking van de hier beschreven verantwoordelijkheidsverdeling is beschreven 
in het Reglement Honours Academy. 

 
Artikel 4. Organisatie van het honoursonderwijs binnen de faculteiten 
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Ten behoeve van een goede organisatie van het honoursonderwijs dragen de faculteitsbesturen – 
in overleg met de Dean van de Honours Academy – zorg voor: 

1. Ervaren en gemotiveerde docenten die het honoursonderwijs verzorgen; 
2. Een facultaire profileringshoogleraar / senior wetenschapper voor het honoursonderwijs, 

die uit hoofde van zijn/haar functie lid is van de HC-Adviesraad; 
3. Leden voor de PRE-adviesraad en van de LLP-adviesraad;  
4. Een facultaire coördinator voor het Honours College; 
5. De nodige facultaire talentcoaches ten behoeve van het honoursonderwijs; 
6. Docentcoaches ten behoeve van het LLP en ILLP; 
7. Een opleidingsadviescommissie ten behoeve van het betreffende Honours College-traject; 
8. Leden voor de onderwijsadviescommissies van het PRE en LLP;  
9. Een examencommissie ten behoeve het betreffende Honours College-traject; 
10. Leden ten behoeve van één van de kamers van de examencommissie van de Honours 

Academy.  
 
Artikel 5. Organisatie van de Honours Academy 
 

1. De Honours Academy staat onder leiding van de Dean. De Dean stelt een bestuur van de 
Honours Academy samen. Het bestuur van de Honours Academy wordt gevormd door 
de Dean, de Onderwijsdirecteur en een student-lid (“assessor”). 

2. 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. 

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

4. Het bestuur van de Honours Academy is belast met de bedrijfsvoering van de Honours 
Academy. 

5. De Honours Academy  heeft een Honours Council, die het bestuur van de Honours 
Academy programma-overstijgend adviseert, Adviesraden onderwijsprogramma (PRE, 
HC, LLP), een examencommissie met kamers per programma, een toelatingscommissie 
voor het PRE en het LLP en een onderwijsadviescommissie voor het PRE en het LLP. 

 
Artikel 6. Mandaat  en bevoegdheden Dean Honours Academy 
 
1. De besturen van de faculteiten en de Raad van Bestuur LUMC mandateren de Dean van de 
Honours Academy voor het uitvoeren en bewaken van de kwaliteit van het bovenfacultaire deel 
van de honoursprogramma’s. Het mandaat omvat: 

a. het (laten) ontwikkelen en verzorgen van de bovenfacultaire onderdelen ten behoeve van 
de honoursprogramma’s; 

b. het vaststellen van het Onderwijsreglement van de Honours Academy;  
c. het instellen van een toelatings- en onderwijsadviescommissie voor het PRE en LLP;  
d. het instellen van een examencommissie met kamers per programma; 
e. de benoeming van de leden van de Honours Council, PRE-Adviesraad, LLP-Adviesraad, 

studentleden van de HC-Adviesraad,, de toelatings- - en onderwijsadviescommissies als 
bedoeld onder c. en de examencommissie als bedoeld onder d; 

2. Het mandaat omvat tevens het uitvoeren van een kwaliteitszorgsysteem van de 
honoursprogramma’s binnen de kaders van de verantwoordelijkheidsverdeling zoals beschreven 
in artikel 3, eerste en tweede lid, van deze regeling en zoals nader beschreven in het Reglement 
Honours Academy. 
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Artikel 7. Dean Honours Academy 
 

1. De Honours Academy staat onder leiding van de Dean van de Honours Academy.  
2. Aan het begin van elk kalenderjaar overlegt de Dean van de Honours Academy aan de 

bestuursraad een jaarverslag waarin de Dean rapporteert over het gevoerde 
onderwijsbeleid en voorstellen doet voor het te voeren onderwijsbeleid binnen de marges 
van de verantwoordelijkheidsverdeling over de honoursprogramma’s, zoals beschreven in 
artikel 3, eerste en tweede lid van deze regeling. Het jaarverslag behoeft de instemming 
van de bestuursraad. De bestuursraad ontvangt daartoe alle noodzakelijke inlichtingen 
van de Dean van de Honours Academy.  

3. De Dean wordt door het CvB benoemd uit de hoogleraren van de Universiteit Leiden.  
4. De Dean legt aan het CvB verantwoording af over het gevoerde beleid en de 

bedrijfsvoering binnen de Honours Academy en dient jaarlijks bij het CvB het jaarverslag 
en een begroting in die door het CvB worden vastgesteld. 

 
 
 
 
 
Artikel 8. Bestuursraad van de Honours Academy 
 

1. De bestuursraad bestaat uit de portefeuillehouders Onderwijs van de faculteitsbesturen en 
de decaan van de Raad van Bestuur LUMC5, onder voorzitterschap van de vice rector 
magnificus. 

2. Het jaarverslag zoals beschreven in artikel 7, tweede lid, van deze regeling, behoeft de 
instemming van de bestuursraad; 

3. De bestuursraad adviseert de Dean over (wijzigingen in het) Onderwijsreglement; 
4. Na instemming van de bestuursraad stelt het College van Bestuur het jaarverslag vast. 

 
Artikel 9. Reglement Honours Academy 
 
Ter nadere regeling van het bestuur en de inrichting van de Honours Academy heeft het College 
van Bestuur, op voordracht van de Dean van de Honours Academy, een reglement (‘Reglement 
Honours Academy’) vastgesteld. Wijziging van het reglement behoeft de instemming van de 
bestuursraad. Ter nadere regeling van het onderwijs dat onder verantwoordelijkheid van de 
Honours Academy wordt verzorgd, wordt een Onderwijsreglement (‘Honours Academy 
Onderwijsreglement’) door de Dean van de Honours Academy vastgesteld. Het 
Onderwijsreglement wordt ter advies voorgelegd aan de bestuursraad en behoeft de instemming 
van de Universiteitsraad. 
 
 
Artikel 10. Duur van het samenwerkingsverband 

 
1. Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

                                                 
5 Vertegenwoordigd door de directeur onderwijs LUMC. 
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2. Ontbinding van deze gemeenschappelijke regeling kan alleen plaats vinden in overleg 
tussen alle betrokken partijen. Het besluit daartoe wordt minimaal drie hele academische 
jaren voor de beëindigingsdatum genomen.. 

 
 

Artikel 11. Citeertitel 
 
Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Honours 
Academy.  
 
 
Artikel 12. Inwerkingtreding  
 
Deze gemeenschappelijke regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2018 en vervangt 
daarmee de  gemeenschappelijke regeling van 1 september 2013.  
 
 
Gesloten te Leiden op   ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Bestuur van de Faculteit der Archeologie,  
namens deze, 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………. 
Naam       Handtekening 
 
 
 
 
Het Bestuur van de Faculteit Governance and Global Affairs,  
namens deze, 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………. 
Naam       Handtekening 
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Het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen,  
namens deze, 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………. 
Naam       Handtekening 
 
 
 
 
Het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,  
namens deze, 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………. 
Naam       Handtekening 
 
 
 
 
 
Het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,  
namens deze, 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………. 
Naam       Handtekening 
 
 
 
 
 
Het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,  
namens deze, 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………. 
Naam       Handtekening 
 
 
 
 
De Raad van Bestuur LUMC, 
namens deze, 
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……………………………………………  …………………………………………. 
Naam       Handtekening 
 
 
 
 
 
Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, 
namens deze, 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………. 
Naam       Handtekening 
 
 


