Jaarverslag Examencommissie Honours Academy 2017

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de examencommissie van de Honours Academy over het
kalenderjaar 2017. In 2013 is de gemeenschappelijke regeling tussen de faculteiten (op basis
waarvan de Honours Academy is opgericht) opgesteld. Deze gemeenschappelijke regeling
voorziet in één examencommissie voor het honoursonderwijs met drie kamers, één voor het
Pre-University College, één voor het Honours College en één voor het Leiden Leadership
Programma (en het International Leiden Leadership Programme).
Dit jaarverslag rapporteert over de verschillende taken (kwaliteitsborging, certificering,
afhandeling verzoeken) die de drie kamers in 2017 hebben vervuld. Aan de werkzaamheden
van deze kamers wordt afzonderlijk aandacht besteed.

Samenstelling examencommissie Honours Academy
De examencommissiekamers van het HC en het LLP hebben een grote overlap in bemensing.
De samenstelling van de kamers is als volgt:
Samenstelling examencommissiekamer Pre-University College (PRE):
Voorzitter: Prof.dr. A. Visser.
Leden: Prof.dr. J.H. de Winde en prof.dr. M.J.T.H. Goumans
Ambtelijk secretaris: mr.dr. J. Robbe (tot 1 september 2017), J.E. Bakker MA (met ingang van
1 september 2017)
Samenstelling examencommissiekamer Honours College:
Voorzitter: Prof.dr. A.K. Raap
Leden: dr. D.D. Toshkov, dr. A.F. Schrikker (tot 1 september 2017), dr. A. Cuyvers, prof.dr. M.
Baar (met ingang van 1 september 2017), dr. A.C. Miers (met ingang van 1 april 2017)
Ambtelijk secretaris: mr.dr. J. Robbe (tot 1 september 2017), J.E. Bakker MA (met ingang van
1 september 2017)
Samenstelling examencommissiekamer Leiden Leadership Programma (LLP):
Voorzitter: Prof. dr. A.K. Raap
Leden: prof.dr. J.A.A. Adriaanse, dr. D.D. Toshkov, dr. A.F. Schrikker (tot 1 september 2017),
dr. A. Cuyvers, prof.dr. M. Baar (met ingang van 1 september 2017), dr. A.C. Miers (met
ingang van 1 april 2017)
Ambtelijk secretaris: mr.dr. J. Robbe (tot 1 september 2017), J.E. Bakker MA (met ingang van
1 september 2017)
De examencommissie kijkt terug op een jaar waarin met name voor de Kamer HC de
hoeveelheid werk opnieuw is toegenomen ten opzichte van vorig verslagjaar. Mede daarom
zou zij graag zien dat de vacature voor het lid vanuit de Faculteit W&N en eventueel ook
vanuit de Faculteit Archeologie gevuld zou worden.
Tijdens het verslagjaar heeft de commissie afscheid genomen van haar ambtelijk secretaris. De
commissie is verheugd dat het de Honours Academy gelukt is om de functie van ambtelijk
secretaris intern te beleggen. De ambtelijk secretaris is op haar beurt blij dat zij een beroep kan
doen op de Usis-medewerkster van de Honours Academy voor de administratieve taken, zoals
het onderhouden van het nieuw opgezette archief.

Kamer PRE
In 2017 is de Kamer PRE van de examencommissie eenmaal bijeengekomen voor een
vergadering. De vergadering vond plaats in maart. Op de agenda stond de diplomering van
cohort 2015-2017.
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Verzoeken
De examencommissie heeft tijdens het verslagjaar één verzoek ontvangen. Het betrof een
verzoek van een PRE-alumnus om een nieuw diploma. De oud PRE-student wilde vanwege
een geslachts- en naamswijziging graag een diploma met zijn nieuwe naam. Het PRE-bureau
heeft dit verzoek opgepakt en verder afgehandeld.
Kwaliteitsborging
De voorzitter heeft het kwaliteitsborgend onderzoek uitgevoerd. Zij heeft bij mandaat van de
commissie een steekproef aan dossiers nader bestudeerd. Over het algemeen was de voorzitter
positief van oordeel. Op haar advies zal er komend jaar meer aandacht besteed worden aan de
toetsing van Blok IV en dan met name aan het commentaar door de begeleider op het
eindverslag.
Certificering
Van cohort 2015-2017 hebben 92 studenten een diploma toegekend gekregen. Vijf PREstudenten hebben het judicium cum laude behaald. Eén student heeft Blok IV (het
onderzoeksblok) niet met een voldoende kunnen afronden en kwam vanwege deze reden niet
in aanmerking voor het diploma. De examencommissie heeft de student in kwestie uitstel
verleend voor het schrijven en inleveren van het afsluitende werkstuk. Het is de student helaas
niet gelukt om de uitgestelde deadline te halen en hij heeft daardoor het blok niet met goed
gevolg weten af te sluiten.
De commissie heeft met de PRE-coördinator afgesproken dat eventuele bespreekgevallen en
aanvullende informatie per e-mail aan de leden ter consultatie zullen worden voorgelegd.

Kamer HC
De examencommissiekamer HC is in 2017 eenmaal fysiek bijeengekomen. De vergadering
vond plaats in september. Zowel de kwaliteitsborging als de certificering stonden op de agenda.
Verzoeken gedurende het jaar zijn per e-mail afgehandeld.
Verzoeken
De commissie heeft tijdens het verslagjaar 166 verzoeken in behandeling genomen. Dit is een
forse toename ten opzichte van vorig verslagjaar, toen er in totaal 79 verzoeken werden
ingediend. De toename kan wellicht (deels) worden verklaard door de piek in aantal
deelnemers aan het Honours College in cohort 2014-2015. Bovendien weten steeds meer
studenten hun weg naar de examencommissie te vinden.
Over elk verzoek, m.u.v. de verzoeken om uitstel van certificering en goedkeuring van
Dubbele Bachelor Plus studieplannen, hebben de examencommissieleden in samenspraak een
besluit genomen.
De verzoeken zijn in 4 categorieën in te delen (zie tabel).
Categorie
Ontheffing nominaliteitseis
Uitstel certificering
Ontheffing eis
cijfergemiddelde
Goedkeuring studieplan
Dubbele Bachelor Plus

Aantal verzoeken
85
45
15

Aantal gehonoreerd
74
45
15

20

20

Het merendeel van de verzoeken (85) betrof een verzoek tot ontheffing van de nominaliteitseis.
Het aantal verzoeken van deze aard is daarmee verdubbeld ten opzichte van vorig verslagjaar:
in 2016 werden er 42 verzoeken om ontheffing ingediend.
Meest naar voren gebrachte redenen in de verzoeken om ontheffing van nominaliteit waren
extra studiegerelateerde activiteiten die de student zou willen ontplooien naast de studie en
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onoverkomelijke roosterproblemen vanwege bijvoorbeeld een stage of een studieverblijf aan
een universiteit in het buitenland.
Bij haar besluitvorming heeft de commissie gelet op de studievoortgang en reeds behaalde
resultaten van de student. Extra activiteiten dienen studiegerelateerd te zijn en bij te dragen
aan de academische vorming en employability van de student. Daarbij hecht de commissie ook
belang aan het ondersteunend advies van de HC-coördinator of -coach. Een verzoek dat niet
wordt ondersteund door de coördinator wordt zelden ingewilligd.
15 studenten (14 van het traject Geneeskunde, 1 van het traject Wetenschap & Samenleving)
hebben een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor het HC-certificaat, ondanks
dat zij geen gewogen gemiddelde van een 7,0 of hoger hadden behaald voor de reguliere
bachelorvakken. Tijdens de certificeringsvergadering in september heeft de examencommissie
alle verzoeken grondig bestudeerd. Na intensief beraad, waarin de examencommissie de
argumenten uit de verzoeken van de studenten en de bijgevoegde ondersteunende toelichting
van de HC-coördinator uitgebreid heeft besproken, is besloten om de verzoeken in te willigen
en de studenten het Honours College certificaat te verlenen op grond van de
hardheidsclausule (artikel 9.3 uit het Onderwijsreglement Honours Academy 2015). Dit
besluit is mede gebaseerd met oog op de opstartfase van het Honours College. In de toekomst
zijn verzoeken op dit punt derhalve minder kansrijk, aangezien de examencommissie
voornemens is strikt de hand te houden aan de vereisten.
Tijdens het verslagjaar zijn er 5 studenten in beroep gegaan bij het College van beroep voor de
examens (CBE) van de Universiteit Leiden. De 4 studenten tekenden beroep aan tegen een
afwijzend besluit van de examencommissie op het verzoek om ontheffing van de
nominaliteitseis. Daarnaast heeft 1 student in beroep een langere periode van ontheffing
bedongen. In alle gevallen is er een schikking getroffen.
Bij mandaat verleend door de examencommissie heeft de secretaris de ingediende
studieplannen voor de Dubbele Bachelor Plus behandeld. De studieplannen zijn allemaal
goedgekeurd. In meerdere gevallen was er, voordat het studieplan goedgekeurd kon worden,
wel een revisie nodig. Studenten vergeten bijwijlen om in het studieplan te vermelden welke
HC-class (de ‘plus’ in Dubbele Bachelor Plus) zij gaan volgen.
Kwaliteitsborging
Ten behoeve van de borging van de toetskwaliteit, is een steekproef getrokken van 10% van
het aantal studenten per facultair honourstraject. De commissie heeft van de
trajectcoördinatoren in totaal 48 dossiers ontvangen. Tijdens de certificeringsvergadering zijn
deze steekproefdossiers besproken. De dossiers zijn alle door twee leden van de commissie
beoordeeld. Tijdens de beoordeling van de dossiers hebben de commissieleden gelet op of het
door de student gevolgde programma in lijn is met de eisen gesteld in het Onderwijsreglement
HA. Daartoe hebben de leden gekeken naar de inhoud en invulling en de kwaliteit van het
gevolgde programma.
De commissie was onder de indruk van de inzet en het enthousiasme van zowel docenten als
studenten dat uit de dossiers naar voren kwam. De commissieleden hadden in enkele gevallen
wel moeite met het vergelijken van informatie vanwege de verscheidenheid aan aangeleverde
gegevens. Per traject verschilden de dossiers van elkaar qua presentatie en volgorde van de
informatie en de ‘doorklikbaarheid’ ervan. Met name de dossiers die beknopt de belangrijke
informatie weergeven en daarnaast doorlinken naar bijvoorbeeld de complete
collegebeschrijvingen, werden gewaardeerd. Vandaar dat de commissie komend jaar een
format zal aanleveren aan de trajectcoördinatoren, ook zodat er een zekere uniformiteit in de
dossiers ontstaat dat de overzichtelijkheid ten goede zal komen.
Certificering
Uit de door het Honours College aangeleverde lijst met ruim 480 namen zijn eerst de
studenten gefilterd waarvan de HC-coördinator heeft aangegeven dat zij sowieso niet
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aanmerking zouden komen voor het HC-certificaat. Het betrof bijvoorbeeld studenten die
tijdens het collegejaar gestopt waren met het traject. Na deze schifting heeft de Usismedewerker van de HA van een kleine 300 studenten gecontroleerd of hij/zij aan de vereisten
heeft voldaan. Zij heeft gecheckt of de student de benodigde HC-punten heeft behaald, of de
benodigde punten voor de reguliere bachelor zijn behaald, of de student de studie nominaal
heeft afgerond en of het gewogen gemiddelde van de reguliere bacheloropleiding een 7,0 of
hoger is. Ook is gecontroleerd of studenten die in een eerder stadium ontheffing verleend
hadden gekregen, nu alsnog in aanmerking kwamen. Een aantal studenten heeft een
zogenoemd ‘dummy’ certificaat ontvangen. Deze studenten hebben hun afstuderen uitgesteld,
bijvoorbeeld vanwege extra vakken die zij nog wensen te volgen, maar wilden wel graag de
certificaatuitreiking meemaken.
Uiteindelijk kwamen ruim 300 studenten in aanmerking voor het HC-certificaat (zie tabel).
Traject

Aantal gecertificeerde
studenten

Aantal ‘dummy’
certificaten

Archeologie
Bèta en Life Sciences
FSW
Geneeskunde
Humanities Lab
LAW
Tackling Global
Challenges
Totaal

3
35
56
40
53
35
17

12
1
-

Aantal alsnog
gecertificeerde
studenten uit
voorgaande
cohorten
3
5
10
3
6
31
6

239

13

64

Kamer LLP

De Kamer LLP is in het verslagjaar tweemaal bijeengekomen, in april en in juni.
In april kwam de commissie op uitnodiging van de HA bijeen voor een informatiesessie
waarbij de coördinator van het LLP, Lucille Brakefield, en de toenmalige onderwijsdirecteur,
Chris de Kruif, een inhoudelijke presentatie hebben gegeven. Aan bod kwam onder andere de
doelstellingen van het programma en de programmaonderdelen waarmee het programma
deze doelstellingen wil bereiken. Ook werd er aandacht besteed aan de rol van de
docentcoaches. Daarnaast werd er uitgebreid stilgestaan bij het beoordelingsproces binnen het
LLP.
Er zijn tijdens het verslagjaar geen verzoeken van LLP-studenten binnengekomen bij de
examencommissie.
Kwaliteitsborging
In juni vond de vergadering van de examencommissiekamer LLP plaats waar de
kwaliteitsborging en de certificering uitgebreid aan bod kwam. Ook de kwaliteitsborging van
de toetsen kwam aan de orde tijdens dit overleg. De commissie heeft een steekproef van 9
dossiers bekeken en daarnaast het dossier van de student met de hoogste beoordeling (8,5) en
het dossier van de student met de laagste beoordeling (6.5) doorgenomen. De
examencommissie heeft beoordeeld of uit de dossiers naar voren kwam dat de studenten ter
zake voldoende blijk gaven van (zelf)inzicht/(zelf)reflectie en ontwikkeling, casu quo groei,
respectievelijk of het oordeel van de beide lezers van de producten van de student (en het
marginale oordeel van de docent-coach) in voldoende mate werd gedragen door de inhoud
van die producten.
N.a.v. het waarborgend onderzoek heeft de examencommissie drie aanbevelingen opgesteld:
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•
•
•

De commissie suggereert het reflectieverslag zwaarder te laten meetellen, althans te
bezien of aldus (meer) recht kan worden gedaan aan de betekenis ervan. In dit verband
vraagt de commissie de HA ook om aandacht voor de vertaling van een G in een cijfer.
De commissie vraagt de HA om te onderzoeken of het mogelijk is om de eerste lezing
van de papers door twee docenten te laten uitvoeren in plaats van door één en dezelfde
persoon.
Het wordt door de commissie van harte aanbevolen om de marginale toetsing door de
docentcoach op de vastgestelde manier te handhaven.

De bovenstaande aanbevelingen zijn meegenomen in de evaluatievergadering van het LLP die
eind augustus plaatsvond.
Certificering
89 studenten hebben in juni het LLP-certificaat in ontvangst mogen nemen. Van de 92
studenten die met het programma aangevangen waren, zijn er 3 voortijdig gestopt. De overige
deelnemers hebben de deadlines gehaald en de afzonderlijke onderdelen van het programma
met goed gevolg afgesloten. Het LLP en het ILLP kennen geen cum laude regeling.

ILLP

De beslissing omtrent de certificering van de ILLP-kandidaten is bij mandaat genomen door
de voorzitter van de examencommissie in overleg met de ambtelijk secretaris. Van de 24
afstudeerkandidaten heeft de commissie een steekproef van 4 genomen. Van de steekproef van
studenten is het dossier ontvangen en aan een kwaliteitsborgende toets onderworpen. Het
kwaliteitsborgend onderzoek heeft geen aanleiding gegeven tot op- of aanmerkingen.
Geconstateerd is dat het certificaat aan alle deelnemers kon worden uitgereikt.

Overleg met bestuur HA

Op 2 mei vond het jaarlijks overleg van de examencommissie met het bestuur van de Honours
Academy plaats. Namens de commissie waren de voorzitter en de ambtelijk secretaris
aanwezig. Aan bod kwam onder andere het jaarverslag 2016, het onderwijsreglement van de
HA en de samenstelling van de examencommissie. Er zal worden gestreefd naar een externe
voorzitter en snelle invulling van vacature voor het commissielid vanuit de Faculteit W&N.
Op basis van de besproken thema’s is een uitvoerige actielijst opgesteld. Deze punten zijn
gedurende het jaar opgepakt door zowel de Honours Academy als de examencommissie.
Besloten is om dit overleg jaarlijks te laten plaatsvinden.

Terugblik op geformuleerde aandachtspunten uit het Jaarverslag 2016 en
vooruitblik op 2017
Beleidsdocument
Een actiepunt geformuleerd in het Jaarverslag 2016 betreft het vervaardigen van een document
waarin de examencommissie haar beleid betreffende de beslissing op met name de verzoeken
om ontheffing van de nominaliteitseis verwoordt. De HC-coördinatoren hebben aangegeven
een dergelijk document op prijs te stellen. Bovendien biedt het studenten duidelijkheid over
wat zij van de examencommissie kunnen verwachten. Het document zal in het voorjaar van
2017 verspreid worden onder de HC-coördinatoren en zal tevens op de website geplaats
worden, zodat het voor studenten eenvoudig te raadplegen is. Synchroon aan de publicatie
van dit document zal er een invulformulier op de website geplaatst worden. Studenten worden
geacht dit formulier te gebruiken wanneer zij een verzoek indienen. Op deze manier wordt
gewaarborgd dat de commissie alle benodigde informatie ontvangt. Dit zal een vlotte
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afhandeling van de verzoeken ten goede komen. Bovendien wordt er steeds vaker met
dergelijke formulieren gewerkt door examencommissies en andere universitaire gremia en zijn
studenten dit inmiddels gewoon.
Digitaal archief
Er is aan het eind van het verslagjaar een begin gemaakt met het opzetten van een digitaal archief
waarin de verzoeken en besluiten worden bewaard. Daarnaast wordt er zorgvuldig bijgehouden
wanneer een verzoek is ingediend, in welke categorie het verzoek hoort, of het verzoek is ingewilligd en
tot wanneer er ontheffing of uitstel is verleend. De verzoeken die tijdens het verslagjaar zijn
binnengekomen, zullen in januari 2018 met terugwerkende kracht worden geregistreerd. Vanaf januari
2018 worden verzoeken bij binnenkomst meteen verwerkt.
Dubbele Bachelor Plus
De examencommissie heeft in december ingestemd met het voorstel van de Dubbele Bachelor Plus
coördinator om het goedkeuren van de studieplannen te mandateren aan de facultaire
toelatingscommissies. De studieplannen gaan per februari 2018 niet meer langs de examencommissie
HA voor het vaststellen van de nominaliteitsduur. Door deze taak te mandateren is de rol van de
examencommissie in deze niet langer troebel (zij gaat immers niet over toelating) en ontstaat er geen
vertraging in het toelatingsproces.
De examencommissie heeft ook haar akkoord gegeven op het voorstel om de duur van de Dubbele
Bachelor Plus te standaardiseren afhankelijk van de te behalen studiepunten. Het gaat in dit geval om
tussenvormen, dat wil zeggen dubbele bachelor trajecten die niet binnen 3 of 4 jaar worden afgerond,
maar binnen 3,5 of 4,5 of zelfs 5 jaar.
Tot slot
De Kamers HC en LLP bestaan in hun huidige vorm, zij het in wisselende samenstelling, 5 jaar. De
examencommissie kijkt terug op een periode waarin veel stappen zijn gezet in het optimaliseren van
het functioneren van de commissie. Inmiddels heeft zij aardig wat dossierkennis opgebouwd en zijn
steeds meer zaken gestandaardiseerd, in dat opzicht is de commissie in rustiger vaarwater gekomen.
Net als voor de Honours Academy is ook voor de examencommissie een tijd van consolideren
aangebroken. Dat neemt niet weg dat door het toenemende aantal verzoeken de commissie nog steeds
flink aan de bak moet. Ook mist zij de input van een commissielid vanuit de Faculteit W&N. Met de
toevoeging van een lid, waardoor zij weer op volle sterkte zal zijn, denkt de commissie haar taken nog
beter uit te kunnen voeren. Zij hoopt van harte in 2018 een nieuw lid te mogen verwelkomen.
Ter afsluiting wenst de examencommissie haar waardering uit te spreken aan de coördinatoren van de
verschillende Honours College trajecten voor hun inzet en medewerking. De examencommissie kijkt
uit naar een nieuw jaar waarin de samenwerking met de coördinatoren, het bestuur en staf van de
Honours Academy vast en zeker een vruchtbaar vervolg zal krijgen.
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