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Jaarverslag 2021 Examencommissie Honours Academy
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de examencommissie van de Honours Academy over het kalenderjaar
2021. 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.
Dit jaarverslag rapporteert over de verschillende taken (kwaliteitsborging, certificering,
afhandeling verzoeken) die de drie kamers in 2020 hebben vervuld. Aan de werkzaamheden van deze
kamers wordt afzonderlijk aandacht besteed.
Samenstelling examencommissie Honours Academy
De examencommissie HA bestaat uit drie kamers:
1. voor het Pre-University College (PRE)
2. voor het bachelor Honours College inclusief de bachelor Honours Classes (HC)
3. voor het honoursonderwijs in de masteropleiding (International)Leiden Leadership
Programme, master Honours Classes en Impact Challenges (Ma)
De examencommissiekamers hebben een overlap in bemensing. Prof.dr. J.H. de Winde bezet de rol
van algemeen voorzitter van de Examencommissie HA. Ambtelijk secretaris is drs. M.P. Krijgsman.
Samenstelling examencommissie HA:
Prof.dr. J.H. de Winde
Prof.dr. M. Baár
dr. A. Cuyvers
dr. M.A.K. Klaassen
dr. M. van der Zee
dr. E.J. Prast
Prof.dr. M.J.T.H. Goumans
Dr. D. Weggemans

FWN
FGW
FdR
FdR
FWN
FSW
LUMC
FGGA

Algemeen voorzitter
Lid kamers HC en Ma
Lid kamers HC en Ma
Lid kamers HC en Ma
Lid kamers HC en Ma
Lid kamers HC en Ma
voorzitter kamer PRE
Lid kamer PRE

t/m augustus
t/m maart
vanaf april
t/m december

Kamer PRE
In 2021 is de Kamer PRE van de examencommissie vanwege de coronacrisis niet fysiek bijeenkomen.
Wel heeft zij haar taak, zij het via digitale communicatie, uit kunnen voeren aan de hand van de
gebruikelijke steekproef en controle van de certificeringslijsten. Dit jaar is ook de kwaliteitsborging van
het Pre-University College Den Haag van start gegaan. Gezien de beperkte omvang van het PreUniversity College Den Haag, is besloten om de behandeling van de certificering van dit traject volledig
per e-mail te laten verlopen.
Pre-University College
Verzoeken
Dit jaar is er één verzoek behandeld door de examencommissie. Aan de hand van dit verzoek wilde de
coördinator van het traject een certificerings-werkwijze vaststellen betreffende een leerling die nog niet
alle zaken voor certificering had aangeleverd.
Diplomering & Steekproef van dossiers
Voor de steekproef is overwogen of het door de studenten gevolgde programma in overeenstemming is
met de eisen zoals deze gesteld zijn in het onderwijsreglement HA. De examencommissie heeft besloten
dat dit het geval is, en is zeer complimenteus over het programma van het PRE-University College.
De certificeringslijst van het Pre-University College betrof 89 leerlingen. Van deze 89 leerlingen zijn er
86 goedgekeurd voor certificering. 14 van deze studenten zijn cum laude geslaagd. De
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examencommissie heeft de coördinatie van het traject gevraagd om gezien dit hoge aantal aandacht te
hebben voor de vraag of hier geen sprake is van een normverschuiving ten aanzien van eerdere jaren.
Tevens heeft de examencommissie gevraagd om de procedures en regelgeving omtrent onvoldoende
cijfers voor sub-onderdelen van deelcijfers, en de behandeling van dezen ten aanzien van certificering,
aan te scherpen.
Pre-University College Den haag
Verzoeken
Er zijn in 2021 geen verzoeken behandeld door de examencommissie.
Diplomering & Steekproef van dossiers
Voor de steekproef is overwogen of het door de studenten gevolgde programma in overeenstemming is
met de eisen zoals deze gesteld zijn in het onderwijsreglement HA. De examencommissies is onder de
indruk van de dossiers. Tevens kan zij zich vinden in de wijze van becijfering en de cijfers die leerlingen
verkregen hebben. Als zodanig voldoet het traject aan de in het onderwijsreglement gestelde vereisten.
De certificeringslijst van het Pre-University College Den haag betrof 24 leerlingen. Van deze 24
leerlingen zijn er 23 goedgekeurd voor certificering. Twee leerlingen hadden een onvoldoende voor
subonderdelen van een cijfer. De examencommissie is akkoord gegaan met certificering van deze twee
studenten op grond van het gegeven dat de eindcijfers wel voldoende waren.
Kamer HC
De kamer HC is tweemaal digitaal bijeen gekomen. Eénmaal op 28 september om de verzoeken tot
ontheffing van de hardheidsclausule en de certificeringslijsten te bespreken. Ook is zij eenmaal op 5
oktober bijeen gekomen om de algemene ontwikkelingen van de Examencommissie te bespreken.
Naast deze bijeenkomsten heeft de examencommissie ook bij de certificeringsvergadering voor het LLP
gesproken over de certificeringsprocedure van het HC. Verzoeken gedurende het jaar zijn per e-mail
afgehandeld.
Verzoeken
De examencommissie heeft dit jaar 102 verzoeken in behandeling genomen. Dit is een zeer kleine
afname ten aanzien van de 106 verzoeken van het eerdere jaar. Wel is de stijging ten aanzien van de 92
verzoeken in 2019 hiermee behouden.
Over elk verzoek, met uitzondering van de verzoeken voor uitstel certificering waartoe de
ambtelijk secretaris gemachtigd is deze te behandelen, hebben de examencommissie leden in
samenspraak een besluit genomen. Het oordeel werd geveld op basis van meerderheid der stemmen.
De verzoeken zijn in 3 categorieën in te delen:
Categorie
Ontheffing nominaliteitseis
Uitstel certificering
Ontheffing cijfereis

Aantal verzoeken
58
41
31

Aantal gehonoreerd
58
41
3

Een vaak voorkomende reden voor ontheffing van nominaliteit is covid-19. In 18 gevallen is de
pandemie aangewezen als reden voor uitstel. In veel gevallen komt dit bijvoorbeeld doordat
studieonderdelen zijn komen te vervallen. Een andere categorie van verzoeken die veel voorkomt, is die
van de persoonlijke omstandigheden (15). Dit getal wordt hoger (18) wanneer ook ziekte, of
psychologische problemen worden meegenomen in de berekening. Verzoeken in deze categorie hebben
regelmatig te maken met de eerder genoemde covid-19 verzoeken. Een substantieel deel van de
studenten (15) vraagt uitstel van certificering aan vanwege ofwel extra onderwijs, ofwel extra
curriculaire activiteiten zoals een bestuursjaar. De examencommissie staat positief tegenover het
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Een vierde verzoek is niet in behandeling genomen omdat de student het programma nog niet afgerond had.
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gegeven dat alle verzoeken goedgekeurd worden. Zij herkent hierin dat de afstemming tussen de
faculteiten en de examencommissie, en de communicatie met de studenten goed verloopt.
Aangaande de verzoeken van uitstel certificering is het aantal verzoeken (41) in grote mate
gelijkend aan dat van voorgaand jaar (44). Voor alle verzoeken van deze aard geldt dat zij aangevraagd,
en verleend, worden in gevallen waar de studenten extra curriculaire activiteiten willen ondernemen
wanneer zij het reguliere Bachelor programma en het Honoursprogramma al afgerond hebben. Denk
hier bijvoorbeeld aan een Minor, buitenlandstudie of extra vakken. De FdR maakt met 24 studenten
het meeste gebruik van deze regeling, gevolgd door FSW (8), FGGA (6), FWN (2), LUMC (1).
Een viertal studenten heeft de examencommissie verzocht om de hardheidsclausule toe te
passen, opdat zij ondanks een cijfergemiddelde onder de 7.0 in aanmerking komen voor het HCcertificaat. Van deze verzoeken is één verzoek niet in behandeling genomen omdat de student nog niet
klaar was met het Honoursprogramma. Dit is gelijkend aan het eerdere jaar, waar 4 studenten
ontheffing van de 7.0 cijfereis hebben aangevraagd. De examencommissie is tevreden over het gegeven
dat de trend van een laag aantal verzoeken zich heeft doorgezet.
Kwaliteitsborging
Ten behoeve van de kwaliteitsborging heeft de examencommissie een steekproef getrokken bij elke
faculteit. Voorgaande jaren vond de steekproef plaats gedurende het certificeringsoverleg van
september. Vanaf dit jaar vindt de steekproef achteraf plaats. Reden is dat op deze wijze met zekerheid
het juiste aantal steekproeven vastgesteld kan worden.
De steekproef betreft tenminste 10% van het aantal gecertificeerde studenten per traject. In totaal heeft
de commissie 38 steekproefdossiers opgevraagd. Voor de steekproef is overwogen of het door de
studenten gevolgde programma in overeenstemming is met de eisen zoals deze gesteld zijn in het
onderwijsreglement HA. Om dit te doen heeft de examencommissie gekeken naar de inhoud, invulling
en kwaliteit van het gevolgde programma’. De examencommissie heeft positief geoordeeld over de
steekproeven. Wel heeft zij een ontwikkelingspunt geformuleerd ten aanzien van de eigen processen in
de steekproeven. Hierover meer onder Terugblik op geformuleerde aandachtspunten uit het
Jaarverslag 2019 en vooruitblik op 2021
Certificering
Uit de door het Honours College aangeleverde certificeringslijst met ruim 429 namen uit twee HCcohorten zijn allereerst de studenten gefilterd waarvan de HC-Coördinator heeft aangegeven dat zij
sowieso niet in aanmerking zouden komen voor het certificaat. Dit zijn bijvoorbeeld studenten die
gedurende het studiejaar waren gestopt met het Honours College. Na deze schifting heeft de HA Usismedewerker gecontroleerd of de studenten voldeden aan de eisen zoals gesteld in het Honours
Academy onderwijsreglement. Dit waren de vereisten dat de student (1) Voldoende HC punten heeft
gehaald, (2) de bachelor heeft afgerond, (3) een gewogen gemiddeld van een 7.0 of hoger heeft behaald
in de reguliere bacheloropleiding, en (4) of dit alles nominaal behaald is, of binnen de termijn die de
examencommissie heeft geboden aan studenten die uitstel van de nominaliteitseis verkregen hebben.
Het totaal aantal gecertificeerden kwam in 2021 op 331. Tevens waren er voor de fysieke uitreiking,
welke vanwege covid-19 maatregelen geannuleerd is, ook 7 studenten uitgenodigd die uitstel van
certificering hadden, maar al wel voldeden aan de vereisten van het Honours College. Zij zouden bij
doorgang van een fysieke uitreiking een zogeheten ‘Dummy certificaat’ hebben verkregen.

2021
FdA
FGGA
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Aantal certificaten ná
31-12-2020
0
1

Uitreiking
17-11-2021
6
66

Dummy certificaten
17-11-2021 2
0
0

Niet meegenomen in het totaal van de certificaten per faculteit.
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Totaal per faculteit
6
67

0
7

43
92

0
7

43
99

4

29

0

33

LUMC
FGW

2
5

25
51

0
0

27
56

Totaal

19

312

7

331

FRE
FSW
FWN

International Studies studenten
De examencommissie heeft dit jaar maatwerk geleverd betreffende de certificeringsprocedure van
studenten van de bacheloropleiding International Studies. Bij deze opleiding vindt de diplomering
eerder dan gebruikelijk plaats. Dit jaar zijn de certificeringslijsten eerder goedgekeurd door de
examencommissie, waardoor de integriteit van de certificeringsprocedure dit jaar behouden is.
MOOC’s
De examencommissie heeft zich gebogen over de huidige procedures ten aanzien van MOOC’s bij de
trajecten. Zij heeft zich positief uitgesproken over de werkwijze, welke zich laat kenmerken door een
reflectieverslag van de student, en een focus op MOOC’s waarvan de kwaliteit bekend is. De
examencommissie heeft geconcludeerd dat de taak aangaande de kwaliteitscontrole van MOOC’s
bovenal bij de faculteiten zelf ligt, omdat zij de expertise in huis hebben om de kwaliteit van MOOC’s
te beoordelen.
Het is de vraag in hoeverre de prominentere rol van MOOC’s komend jaar behouden zal worden,
omdat het gebruik van MOOC’s vooral voort lijkt te komen uit de Covid-19 lock-downs.
Privacygevoelige dossiers van studenten
De Examencommissie heeft zich naar aanleiding van vragen vanuit de faculteiten verdiept in haar
procedures aangaande studenten welke uitstel van de nominaliteitseis aanvragen, maar zich beroepen
op privacy overwegingen. De commissie is op dit moment in dialoog met de faculteiten om tot een
wederzijds acceptabel werkproces te komen.
Aandachtspunten 2022
De examencommissie heeft in 2021 vastgesteld welke aandachtspunten zij voor 2022 heeft.
De examencommissie is momenteel in proces om in samenwerking met het Honours College
na te gaan of de certificeringsprocedure aangescherpt kan worden. Momenteel beoordeelt de
examencommissie de certificeringslijsten nadat de administratie in Usis al vastgelegd is. Dit acht zij als
onwenselijk, omdat er geen aanpassingen meer in Usis gemaakt kunnen worden op basis van besluiten
tijdens de Honours College certificering. Aanpassingen in deze procedure vereisen echter dat Usis
anders ingericht wordt. De hoop is dat de gewenste aanpassingen aan Usis mogelijk zijn, en dat de
certificeringsprocedure aangepast kan worden om het eerder genoemde probleem te omzeilen.
Eveneens heeft de examencommissie opgemerkt dat er inhoudelijke verschillen zijn in de wijze
waarop verschillende faculteiten de steekproeven aanleveren. Om dit te voorkomen wil de
examencommissie explicietere eisen ten aanzien van de steekproeven formuleren.
Afsluitend wil de examencommissie analyseren of de huidige procedure ‘Uitstel van
Certificering’ naar wens functioneert, of dat deze procedure aangescherpt of aangepast dient te
worden.

Kamer Ma
De Kamer Ma is dit verslagjaar eenmaal digitaal bijeengekomen voor vergadering op 24 juni. Vanwege
de Corona omstandigheden heeft het ILLP programma geen doorgang gevonden. Daarom is de
examencommissie louter bijeengekomen voor de certificeringsvergadering van het LLP programma.
De reguliere uitreiking in de Marekerk heeft niet door kunnen gaan door de covid-19 omstandigheden.
In plaats hier van hebben er parallelsessies per LLP team plaatsgevonden in de Oude Sterrewacht.
Studenten hebben deze persoonlijke aanpak als waardevol ervaren.
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Kwaliteitsborging LLP
De examencommissie heeft ten behoeve van de kwaliteitsborging 9 dossiers bekeken. In deze
steekproef zijn ook de dossiers van de student met het laagst behaalde cijfer, én het dossier van de
student met het hoogst behaalde cijfer meegenomen. De examencommissie is te spreken over de
geleverde resultaten van de studenten. Zij zien dat de door studenten behaalde cijfers dicht bij elkaar
liggen, maar begrijpen op basis van de resultaten ook waarom dit het geval is.
De examencommissie heeft uit de kwaliteitsborging geconcludeerd dat het LLP haar status als
een nuttig programma waar reguliere opleidingen veel van zouden kunnen leren ook dit academisch
jaar heeft waargemaakt. Wel heeft zij vragen gesteld bij de behandeling van het dossier met het laagste
cijfer. Uit analyse van dit dossier bleek dat de procedures omtrent niet ingeleverde subonderdelen van
resultaten onvoldoende duidelijk waren. Het LLP heeft toegezegd de procedures scherp te stellen voor
volgende jaren.
Certificering
De certificeringslijst van het LLP bevatte 84 studenten. Van deze studenten zijn er 2 vroegtijdig gestopt.
De 82 overige studenten hebben hun LLP-certificaat in ontvangst mogen nemen.
Verzoeken LLP
De examencommissie heeft geen verzoeken voor het LLP programma behandeld.
Masters Honours Classes
De Examencommissie heeft bij de coördinatie van de Masters Honours Classes te kennen gegeven wat
haar wensen zijn met betrekking tot de kwaliteitswaarborging van de Masters Honours Classes. De
examencommissie zal zich buigen over:
(1) De onderdelen/producten die worden meegenomen in de beoordeling
(2) De beoordelingscriteria van de verschillende classes
(3) De gebruikte beoordelings-rubrics van de verschillende classes
(4) De weging van factoren in de beoordeling
Dit zal gebeuren aan de hand van de documentatie betreffende de verschillende classes voor het
academisch jaar 2021-2022. Op deze wijze zullen de huidige werkprocessen inzichtelijk worden voor de
examencommissie. Tevens zal de examencommissie feedback leveren op de geanalyseerde inhouden.

Terugblik op geformuleerde aandachtspunten uit het Jaarverslag 2020 en vooruitblik op 2022
Reflectie op 2021
Regels en Richtlijnen
De examencommissie heeft dit jaar haar regels en richtlijnen herzien. Met name heeft zij haar
taakverdeling tussen de Examencommissie HA en de Facultaire HC examencommissies aangescherpt.
Op deze wijze heeft zij de impliciete werkwijze en verhoudingen tussen de examencommissies expliciet
en officieel gemaakt. Ook in 2022 zal gecontroleerd worden of de huidige formulering voldoende
expliciet is, of dat de regels en richtlijnen nog verder aangescherpt kunnen worden.
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