
 

 

 

De Honours Academy biedt projectmatig onderwijs via de Master 

Honours Classes 
 

Veel masterstudenten geven aan dat zij behoefte hebben aan meer interdisciplinair en 

extracurriculair onderwijs. Hoewel de gekozen studie voor de meesten natuurlijk goed aansluit bij 

hun interesses en toekomstplannen, is het soms moeilijk te zien waar de studie toe kan leiden. Door 

tijdens de studie al in aanraking te komen met andere vakgebieden kan breder inzicht worden 

verkregen in de toepassingen van het eigen vakgebied, maar kunnen ook nieuwe mogelijkheden op 

de arbeidsmarkt zichtbaar worden.  

Daarom is de Honours Academy in 2018-2019 gestart met de ‘Master Honours Classes’. In de Master 

Honours Classes komen studenten van alle opleidingen samen in multidisciplinaire teams om op 

basis van relevante theorie een praktijkopdracht uit te voeren, in samenwerking met een externe 

stakeholder.  

Master Honours Classes zijn gericht op het verder stimuleren van creativiteit, innovatiekracht en 

attitudes en vaardigheden die studenten opleiden tot de kennisproducenten van morgen. In de 

Master Honours Classes zullen studenten daarom aan de slag gaan met kennis en inzicht van buiten 

hun eigen vakgebied en in een multidisciplinaire groep de meerwaarde van interdisciplinair werken 

voor hun toekomstige carrière ondervinden. Het onderwijs fungeert daarnaast als proeftuin: 

docenten krijgen de ruimte om te experimenteren met vernieuwende onderwijsvormen en worden 

aangemoedigd om de meest recente inzichten uit hun vakgebied in hun onderwijs te verwerken en 

tevens de samenwerking met maatschappelijke partners actief op te zoeken. Op deze manier 

worden studenten ook bekend met de actuele arbeidsmarkt, en de manier waarop zij hieraan 

kunnen bijdragen. 

Master Honours Classes bestaan met name uit kleinschalige, intensieve werkgroepen. De 

onderwerpskeuze en werkvormen dragen bij aan het interdisciplinaire karakter van de Master 

Honours Class. Studenten krijgen hierbij zoveel mogelijk ruimte in de onderwerpskeuze voor de 

praktijkopdracht. Elke Master Honours Class wordt afgesloten met één of (liefst) meer passende 

opdrachten. 

Een aantal voorbeelden van dergelijke Classes zijn: Circular Economy, Social Innovation in Action,  

Innovating Health and Wellbeing, Planet in Peril: Exploring Human Relations with Nature, Smart 

regional integration? Comparative lessons for a lean and legitimate EU, en Leiden Revisited: Social 

Control and Social Cohesion in Insecure Times. 

 

 

 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/103466/circular-economy
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/104772/social-innovation-in-action
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/104775/innovating-health-and-well-being-through-entrepreneurship
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/104776/smart-regional-integration-comparative-lessons-for-a-lean-and-legitimate-eu
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/104776/smart-regional-integration-comparative-lessons-for-a-lean-and-legitimate-eu
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/104776/smart-regional-integration-comparative-lessons-for-a-lean-and-legitimate-eu
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/104957/leiden-revisited-social-control-and-social-cohesion-in-insecure-times
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/104957/leiden-revisited-social-control-and-social-cohesion-in-insecure-times


De voordelen op een rij 

- de Master Honours Classes zijn gericht op het verder ontwikkelen van een innoverende en 
onderzoekende houding bij studenten 

- de Master Honours Classes doen een beroep op de creativiteit en originaliteit van 
studenten;  

- de Master Honours Classes worden verzorgd door goede en sterk gemotiveerde Leidse 
docenten, eventueel met medewerking van collega’s van andere Nederlandse of 
buitenlandse universiteiten en/of ervaringsdeskundigen uit de praktijk.  

- de Master Honours Classes zijn extracurriculair, de studielast komt overeen met een omvang 
tussen de 5 en 10 EC en het niveau ligt volgens de abstracte structuur op 600; 

- de Master Honours Classes kennen een interdisciplinaire aanpak, bijzondere 
onderwerpskeuze en hoge complexiteit van de stof;  

- de Master Honours Classes dienen zich te richten op complexe wetenschappelijke of 
maatschappelijke kwesties die om een interdisciplinaire aanpak vragen. 

 

Reactie van een deelnemer: “Ik vond het enorm waardevol voor mijn reguliere programma om de 

Master Honours Classes te volgen. Het maatschappelijke aspect maakt het relevant en zeer 

interessant. Het triggert ook de ondernemende kant van mensen en creëert nieuwe mogelijkheden 

voor de toekomst waar ik nog niet eerder aan had gedacht. Zonder deze les had ik dit misschien pas 

veel later ontdekt dat dit mogelijke optie zou zijn voor mijn toekomstige carrière of persoonlijke 

leven”. 

Bekijk deze nieuwsberichten voor meer inspiratie:  

“Meedenken over de economie van de toekomst” 

“Leidse armoede bestrijden in Honours Class sociaal ondernemen” 

“Zorgproblemen aanpakken door begrijpen van de ander” 

 

Meer weten? 

Voor vragen en meer informatie over de Master Honours Classes kun je contact opnemen met 

onderwijscoördinator van de Master Honours via: maclasses@ha.leidenuniv.nl  

 

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/05/meedenken-over-de-economie-van-de-toekomst
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/04/leidse-armoede-bestrijden-in-honours-class-sociaal-ondernemen
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/05/zorgproblemen-aanpakken-door-begrijpen-van-de-ander
mailto:maclasses@ha.leidenuniv.nl

