
Aanmelding UU Honours Programma 

Met dit formulier meld je je aan voor het honoursprogramma 
UniCity

Onderdeel 1: Motivatie 
Hieronder zijn drie vragen. Het zijn reflectievragen: er is geen goed of fout antwoord. De 
vragen zijn enkel een uitnodiging om je gedachten en ervaringen te delen. Je kan de 
deelvragen onder elke vraag gebruiken om je antwoord te sturen. Geef in de tekstvakken 
antwoord in max 200 woorden.  

Vraag 1 
Waarom meld je je aan voor dit honoursprogramma? 
Hoe is dit specifieke programma verbonden aan jou, je studie, werk en andere 
activiteiten? Waarom wil jij hier aan meedoen? Wat voor dingen hoop jij te leren tijdens 
het honoursprogramma?  



 

 
 

Vraag 2 
Wie ben jij?  
Hoe zou je jezelf beschrijven? Kan je voorbeelden geven van ervaringen, tradities en/of 
waarden die jou hebben gevormd? Hoe ervaar je jouw eigen positie in de maatschappij 
en/of een groep? Hoe ervaar jij verschillen in cultuur, achtergrond en sociale status? 
 

 
  

 



 

 
 

Vraag 3 
Waarom denk je dat jij de capaciteit, tijd en inzet hebt om mee te doen aan 
dit honoursprogramma?  
Hoe past dit programma in jouw dagelijkse leven? Waarom stel je dit als hogere prioriteit 
dan andere dingen waar je je tijd aan kan besteden? Hoeveel tijd, aandacht en energie heb 
je er voor? Zijn er dingen waar je rekening mee moet houden, zoals de balans tussen werk, 
studie en vrije tijd?  
 
 
 
 
  

 



Onderdeel 2: Opdracht 
In UniCity ga je aan het werk in en met de stad. Je leert en onderzoekt samen met 
andere stadsbewoners en probeert zo meer te begrijpen van wat er leeft en speelt in 
Utrecht. Voordat je daarmee begint vinden we het belangrijk dat je je voorstelt aan je 
aanstaande samenwerkingspartner: de stad. 

In deze brief aan de stad kan je delen wie je bent en wat jouw band is met Utrecht. 
Bijvoorbeeld, welke herinneringen heb je hier gemaakt? Welke gevoelens maakt de stad 
bij je los? Wat weet je al, waar ben je benieuwd naar, of wat hoop je? En waarom wil je 
deze samenwerking aangaan? (max. 600 woorden) 
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