Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER)
Bacheloropleidingen 2013-2014

Datum
12-06-2013

Blz
15

Omschrijving
art. 5.9 – termijn beoordeling
Het moet zijn:
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1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen 24 uur bepaald en
bekend gemaakt aan de student.
2. De examinator zorgt dat de uitslag van een schriftelijk of op andere
wijze afgenomen toets binnen 10 werkdagen na de dag waarop deze is
afgenomen via OSIRIS-student ter beschikking van de student is
gesteld.
3. Daarbij wordt de student gewezen op het inzagerecht, bedoeld in art.
5.11 en op de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de
examens.
Bijlage 2.4 – Keuzeonderdelen Major Onderwijskunde
Cursussen op niveau 3 (gevorderd):
Macht, leiderschap en besluitvorming verdwijnt uit het aanbod.
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Bijlage 5 – Honoursprogramma
De tekst moet zijn:

Bijlage 5.

Honoursprogramma

Er zijn twee honoursprogramma’s: het Von Humboldt College en het
Honours College Sociale Wetenschappen.
De laatste instroom in het Von Humboldt College vindt plaats in het
collegejaar 2013-2014. Het Von Humboldt College wordt voor het laatste
aangeboden in het collegejaar 2014-2015 voor de dan al voor het
programma ingeschreven studenten.
Bijlage 5.1 – Von Humboldt College (in afbouw)
Doel
Het honoursprogramma, dat aangeboden wordt onder de naam Von
Humboldt College, is bedoeld om excellente studenten de gelegenheid te
bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen en zo betere startkwalificaties
te verwerven voor selectieve vervolgopleidingen en hun positie op de
arbeidsmarkt te versterken.
Studenten die het honoursprogramma hebben afgerond krijgen een door de
directeur van de bacheloropleiding afgegeven ‘Getuigschrift
Honoursprogramma’.
Selectie
1. De student die in het eerste studiejaar 60 stp heeft behaald voor de
cursussen die meetellen voor het bindend studieadvies, zoals vermeld in
art. 7.3 lid 4 en daarbij een gemiddeld cijfer van minimaal 7,5 heeft,
wordt uitgenodigd schriftelijk te solliciteren.
De student die bij de schriftelijke sollicitatie een goede motivering
overlegt, wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de
toelatingscommissie.
De student die in het gesprek met de toelatingscommissie zijn motivatie

naar genoegen kan toelichten wordt toegelaten.
2. De student die niet aan de bij 1 genoemde criteria van 60 stp en/of 7,5
gemiddeld voldoet, kan zelfstandig besluiten schriftelijk te solliciteren,
waarbij hij/zij een goede motivering en een positief schriftelijk advies
van de tutor overlegt.
De toelatingscommissie beslist of de student wordt uitgenodigd voor een
gesprek.
Programma
Het honoursprogramma bestaat uit extracurriculaire onderdelen en komt
dus bovenop het reguliere bachelorprogramma van 180 stp (major 135 sp
en profileringsruimte 45 stp).
Het Von Humboldt College kent één interdisciplinair programma, dat de
mogelijkheid biedt om samen met studenten uit andere opleidingen te
werken aan vraagstukken die de grenzen van de disciplines overstijgen, en
zes disciplinaire programma’s die gekoppeld zijn aan de zes
bacheloropleidingen. Alle programma’s hebben een omvang van 30
studiepunten verspreid over het tweede (15 stp) en derde (15 stp)
bachelorjaar.
Bijlage 5.1.1 - ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN:
Dare to compare; Introduction into interdisciplinary social sciences

7,5 stp

Disciplinaire honourscursus

7,5 stp

Stage of uitwisseling buitenland of participatie onderzoeksgroep

7,5 stp

Writing and presenting in English

3,5 stp

Verzwaarde bachelorthesis

4 stp

Bijlage 5.1.2 – CULTURELE ANTROPOLOGIE:
Dare to compare; Introduction into interdisciplinary social sciences

7,5 stp

Disciplinaire honourscursus

7,5 stp

Stage of uitwisseling buitenland of participatie onderzoeksgroep

7,5 stp

Writing and presenting in English

3,5 stp

Verzwaarde bachelorthesis

4 stp

Bijlage 5.1.3 - SOCIOLOGIE:
Dare to compare; Introduction into interdisciplinary social sciences

7,5 stp

Disciplinaire honourscursus

7,5 stp

Stage of uitwisseling buitenland of participatie onderzoeksgroep

7,5 stp

Writing and presenting in English

3,5 stp

Verzwaarde bachelorthesis

4 stp

Bijlage 5.1.4 - ONDERWIJSKUNDE:
Dare to compare; Introduction into interdisciplinary social sciences

7,5 stp

Disciplinaire honourscursus

7,5 stp

Stage of uitwisseling buitenland of participatie onderzoeksgroep

7,5 stp

Writing and presenting in English

3,5 stp

Verzwaarde bachelorthesis

4 stp

Bijlage 5.1.5 - PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN:
Dare to compare; Introduction into interdisciplinary social sciences

7,5 stp

Disciplinaire honourscursus

7,5 stp

Stage of uitwisseling buitenland of participatie onderzoeksgroep

7,5 stp

Writing and presenting in English

3,5 stp

Verzwaarde bachelorthesis

4 stp

Bijlage 5.1.6 - PSYCHOLOGIE:
Dare to compare; Introduction into interdisciplinary social sciences

7,5 stp

Disciplinaire honourscursus

7,5 stp

Stage of uitwisseling buitenland of participatie onderzoeksgroep

7,5 stp

Writing and presenting in English

3,5 stp

Verzwaarde bachelorthesis

4 stp

Bijlage 5.1.7 – INTERDISCIPLINAIR PROGRAMMA:
Dare to compare; Introduction into interdisciplinary social sciences

7,5 stp

Grondvragen en controverses in de gammawetenschappen

7,5 stp

Stage of uitwisseling buitenland of participatie onderzoeksgroep

7,5 stp

Writing and presenting in English

3,5 stp

Verzwaarde bachelorthesis

4 stp

Bijlage 5.2 – Honours College Sociale Wetenschappen
Doel
Het Honours College Sociale Wetenschappen is bedoeld om excellente
studenten de gelegenheid te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen en
zo betere startkwalificaties te verwerven voor selectieve vervolgopleidingen

en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.
Studenten die het honoursprogramma hebben afgerond krijgen een door de
decaan van de Faculteit afgegeven ‘Getuigschrift Honoursprogramma’.
Selectie voor het tweede en derde jaar Honours College Sociale
Wetenschappen
De selectie van kandidaten en de toelating tot het programma is opgedragen
aan de toelatingscommissie van het programma. De kandidaat ontvangt een
toelatings- c.q. afwijzingsbeslissing. Hierin wordt gewezen op de
bezwaarmogelijkheid bij het College van Bestuur.
Selectiecriteria
De student die aan de volgende drie selectiecriteria voldoet, zal worden
toegelaten tot het tweede en derde jaar van het Honours College Sociale
wetenschappen:
1. Afronding in het eerste jaar van de cursus ‘Oriëntatie Honours College
Sociale Wetenschappen’.
2. Behalen van 60 studiepunten met een gemiddeld cijfer van minimaal 7,5
in het eerste studiejaar.
3. Overleggen van een goede motivering, zulks ter beoordeling aan de
toelatingscommissie van het Honours College.
Een student met een gemiddeld cijfer tussen 7,0 en 7,5 of die één cursus
niet heeft gehaald, kan op basis van een goede motivatie en argumentatie
over de behaalde resultaten alsnog worden toegelaten. Dit is ter beoordeling
aan de toelatingscommissie Honours College.
Voor toelating tot de honoursthesis moet de student ook aantonen dat hij of
zij over voldoende kennis van het Engels beschikt. Dit kan op basis van:

Een certificaat “Cambridge English: Advanced (CAE)”; of

Voltooien van tweetalig VWO; of

Aantoonbaar beheersen van Engels op niveau B2 binnen het Europees
referentiekader; of

Door het met een voldoende afronden van een cursus Engels op niveau
B2 die goedgekeurd is door de toelatingscommissie van het Honours
College 1.
Programma
De student rondt in het eerste jaar de cursus ‘Oriëntatie Honours College
Sociale Wetenschappen’ (7,5 stp, bovenop het normale studieprogramma).
Verspreid over jaar 2 en 3 van het studieprogramma volgen
honoursstudenten:

Een facultaire cursus van 7,5 stp (in de profileringsruimte of major
gebonden keuzeruimte);

Een cursus van 7,5 stp (bovenop het normale studieprogramma);

Een reguliere cursus met honourscomponenten (7,5 stp);

Een thesis op honours niveau (15 stp).
Dit brengt het totale studieprogramma voor honoursstudenten op 195
studiepunten.

1

Indien de student een extra cursus moet volgen, geeft het Honours College een tegemoetkoming in de kosten
van 150 Euro bij het met voldoende resultaat afleggen van de cursus. Engels niveau 6 cursus bij Babel kost nu
165 Euro.
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art. 3.7 – honoursprogramma
De tekst van lid 1 moet zijn:
De door de opleiding geselecteerde student die een samenhangend geheel
van onderdelen afrondt, dat gedeeltelijk extra curriculair wordt verzorgd
onder de aanduiding honoursprogramma, komt in aanmerking voor een door
de decaan van de Faculteit afgegeven ‘Getuigschrift Honoursprogramma’
Noot: Het Von Humboldt College (VHC, in afbouw) wordt volledig extra curriculair
aangeboden. Het getuigschrift van het VHC wordt afgegeven door de directeur van de
bacheloropleiding.

