
De Honours Academy zoekt per maart 2020 een nieuwe Honours College-ambassadeur, voor één of (bij 

voorkeur) twee jaar. 

Werkzaamheden 

Als Honours College-ambassadeur ben je het visitekaartje van het Honours College. Jij coördineert en bent 

medeorganisator van de bovenfacultaire voorlichtingsactiviteiten voor het Honours College, zoals de HC Fair, 

de universitaire voorlichtingsdagen en de introdagen zoals de EL CID. Dit doe je in samenwerking met de 

coördinator en de programma-assistent van het Honours College.  

Hiernaast denk je mee over wervingsstrategieën en de opzet van voorlichtingsevenementen. Je regelt dat er 

voldoende facultaire ambassadeurs zijn op zulke momenten en geeft zelf ook presentaties over het Honours 

College. Verder draag je bij aan de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal, o.a. door zorg te dragen voor 

nieuw fotomateriaal. Bij dit alles heb je aandacht voor diversiteit en inclusiviteit binnen het Honours College. 

Je bent voorzitter van het ambassadeursoverleg en het aanspreekpunt voor de facultaire HC-ambassadeurs. 

Tot slot ondersteun je het Honours College bij verschillende algemene administratieve werkzaamheden zoals 

het verwerken van aanmeldingen en uitsturen van toelatingsbrieven. 

Jouw profiel 

 Je bent een enthousiaste Honours College-student en in ieder geval beschikbaar rondom de

introductieweken in augustusperiode

 Je kunt goed organiseren en weet daarbij de juiste prioriteiten te stellen

 Je kunt zowel mondeling als schriftelijk goed je boodschap verkondigen

 Je hebt ideeën over de werving voor het Honours College en grijpt kansen aan om je voorstellen te

realiseren

 Ervaring met vormgevingsprogramma’s (Indesign, Illustrator) is een pré.

Honours Academy 

Aan de Honours Academy volgen vwo-scholieren, bachelorstudenten en masterstudenten extracurriculair 

onderwijs naast hun reguliere studie. Het honoursonderwijs is voor studenten die meer willen en kunnen en is 

multidisciplinair, persoonlijk en toekomstgericht. De Honours Academy wil een proeftuin zijn en op die 

manier bijdragen aan onderwijsinnovatie binnen de gehele universiteit. 

Het Honours College van de Universiteit Leiden biedt aan geselecteerde bachelorstudenten een uitdagend 

samenhangend onderwijsprogramma. Het programma bestaat uit verschillende facultaire trajecten en uit 

interdisciplinaire Bachelor Honours Classes. 

Wij bieden 

Het betreft een aanstelling van 10 uur per week. De uren zijn flexibel inzetbaar, werkdagen in overleg. Het 
salaris bedraagt, afhankelijk van je studiejaar, minimaal €12,44 en maximaal €14,51 bruto per uur.  

Diversiteit 

Bij de Universiteit Leiden hechten we veel waarde aan diversiteit. Daarom verwelkomen we graag sollicitaties 
van mensen die nu in onze instelling ondervertegenwoordigd zijn. 

Informatie  

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met de programma-

assistent van het Honours College, Mathijs Krijgsman (+31 71 527 2084, honourscollege@ha.leidenuniv.nl). 

Solliciteren 

Je kunt je motivatiebrief en CV opsturen tot en met 31 januari, gericht aan Bram Hoonhout 

(b.m.hoonhout@ha.leidenuniv.nl). 
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