
Aanmelding UU Honoursprogramma 

Met dit formulier meld je je aan voor het 
Leiderschapsprogramma 

Onderdeel 1: Motivatie 
Hieronder staan 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. De 
deelvragen onder elke vraag kunnen je helpen bij het beantwoorden van de drie vragen. 
Geef in de tekstvakken antwoord in max 200 woorden.  

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



Vraag 2 
Wie ben je?  
Hoe zou je jezelf beschrijven? Kun 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 verhoud je je tot 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 dagelijks leven? Waarom zou je dit programma 
prioriteren boven andere dingen waar je je tijd aan kunt 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 
Leiderschap definiëren is een lastig iets. Tegenwoordig zijn meer en meer mensen het 
erover eens dat leiderschap interdisciplinair van aard is, vooral in de snel veranderende 
globaliserende wereld van vandaag met toenemende uitwisselingen van 
leefomgevingen, culturen, kennis en economieën. De maatschappelijke uitdagingen die 
daarbij horen (bijvoorbeeld klimaatverandering, ongelijkheid of een wereldwijde 
pandemie) vragen om effectieve leiders die verbindingen kunnen leggen tussen 
ogenschijnlijk zeer verschillende domeinen, mensen en belangen.  

In het Leiderschapsprogramma maak je kennis met leiders in de breedste zin van het 
woord. Tijdens intieme collegetours krijg je de ruimte om vragen te stellen aan zowel 
gevestigde bekende leiders als opkomende leiders of gevallen leiders die lokaal, 
nationaal of internationaal werken. Zij zijn werkzaam in verschillende domeinen van de 
samenleving, zoals kunst, sport, politiek, goede doelen, activisme, bedrijfsleven, 
academie en social media.  

Als jij het voor het zeggen zou hebben, welke leider zou je dan uitnodigen voor een 
collegetour en waarom? Wat zou je diegene vragen en waarom? (max 350 woorden) 
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