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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Honoursprogramma bachelor Epicurus 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 17-10-2018  Alle honoursstudenten van het 1e en 2e jaar 2017-2018 zijn 
uitgenodigd voor de bijeenkomst. Coördinator(en): M.M. Leeflang, Y. Pannekoek  

Docenten: -  

Studenten JVT/SR: S. Diepeveen (secr. onderwijs MFAS), L. van Veen (SR)  

Studenten Honours: Bierma, H.T., Chernova, E.I., Hartog, M.T. den, 
Lotfalla, A., Mulleners, S.J., Oosten, P.J. van, Sloos, 
P.H., Stam, R.T. van der, Corazolla, E.M., Knotnerus, 
H.R., Smits, A.C., Bos, K. 

 

Hoofd Bachelor: G.E. Linthorst  

OC: J. Snoek  

Onderwijssupport: H.B. Lont; Y.P. Graafsma (verslag)  

Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

Respons: jaar1 N=4; jaar2 N=3 
Rapportcijfer: 7,9 (N=7) 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Het weekend Camperduin wordt door zowel studenten als coördinatoren zeer gewaardeerd. 

2 Studenten waarderen het contact met en de benaderbaarheid van de coördinator. 

3 Studenten zijn positief over de summerschools. 

4 Het honoursprogramma draagt positief bij aan de bewustwording van eigen talenten en aan zelfontplooiing. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Bij studenten is soms onduidelijkheid over de 
“7,5-eis”. Dit is een harde eis van de UvA, 
maar de coördinator heeft de bevoegdheid om 
een uitzondering te maken. Dat betekent dat 
iemand die actief is, tijdig aan de bel trekt en 
afstudeert met een 7 misschien wel het 
honourspredicaat krijgt, maar iemand die drie 
jaar lang niet is gezien en met een 7,2 eindigt, 
niet.  
De trendbreuk met Curius+ qua cijferverdeling 
kan een motivatie zijn voor een uitzondering, 
maar is geen regel. 

De “7,5-eis” verduidelijken in de studiewijzer. Coördinator 2/ Feb 2019 

2 Zowel bij studenten als de coördinator is soms 
onduidelijkheid over ingediende voorstellen:  
Is een vraag een informatieve vraag zonder 
verder plan of ziet de student in kwestie het 
antwoord van de coördinator op een 
informatieve vraag als toestemming? 

 Procedure verduidelijken in de studiewijzer: 
verzoeken moeten in eerste instantie aan het 
secretariaat worden gericht.  

 Als coördinator strenger omgaan met verzoeken: 
Bij elk verzoek aangeven dat er een formeel 
verzoek ingediend dient te worden bij de 
onderwijsadministratie. 

Coördinator 2/ Feb 2019 
 
 
1/ Vanaf nu 

3 De studielast wisselt per onderdeel en de 
geleverde inspanning wisselt per student. De 
coördinator kan de cursusinhoud niet 
aanpassen, noch beïnvloeden bij welke 
inspanning een cursus als voldaan wordt 
geregistreerd.  
Sommige studenten leveren weinig inspanning 
bij bijeenkomsten (masterclass) waarbij de 
coördinator niet aanwezig is.  

 De intrinsieke motivatie die aanwezig 
verondersteld wordt bij honoursstudenten, 
verhoudt zich slecht tot het geven van cijfers voor 
ieder onderdeel. Hiertoe zal dan ook niet worden 
overgegaan. Wel zal de coördinator strenger 
toezien op het naleven van deadlines en bij 
overschrijding een officiële waarschuwing geven. 
In de studiewijzer zal worden opgenomen dat na 
drie officiële waarschuwingen een student moet 
stoppen met het honoursprogramma. Uitgezocht 

Hoofd + CEBE-adviseur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PDCA+ V9 Honoursprogramma bachelor Epicurus, 2017-2018 

3 

 

* Prioriteit: 1= Z.s.m./binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= 

geen prioriteit (is al opgepakt) 

moet worden op welke manier deze nieuwe 
afspraak moet worden vastgelegd. 

 Ideeën ter promotie van door studenten 
georganiseerde masterclasses: 

o Studenten nodigen gericht 
specialisten/docenten uit voor hun 
masterclass. 

o Onderwerpen van alle masterclasses 
bekendmaken aan alle docenten en hen 
uitnodigen voor deelname. 

 Systeem voor peer evaluation ontwikkelen voor 
de masterclasses (zie peer evaluation bij TBL, peer 
evaluation toevoegen aan portfolio, alleen 
kwalitatieve feedback) 

 

 
 
Coördinator i.s.m. 
studenten 
 
 
 
 
 
 
Coördinator i.s.m. CEBE-
adviseur 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

5 Studenten geven aan dat de werkgroep  
Innovatief Denken weinig toegevoegde 
waarde had en bij sommigen tegenviel 
doordat zij een andere verwachting hadden: 
de vooraf gelezen boeken werden niet 
besproken tijdens de workshop.  

Opzet wijzigen: In 2019 gaat deze werkgroep eenmalig 
vervangen worden door een werkgroep Creatief 
Schrijven. 
Ideeën: neem contact op met andere 
afdelingen/organisaties die mogelijk interesse hebben 
in Creatief Schrijven, zoals het Joep Lange instituut en 
AHTI; maak gebruik van beschikbare ruimtes in AHTI 
(www.ahti.nl) ; verleid studenten om boeken te lezen 
door docenten/PE’s een korte review te laten 
schrijven en door hen uit te nodigen met studenten in 
gesprek te gaan over de boeken. 

Coördinator i.s.m. 
docenten 

4 
 
 
2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJSINHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

http://www.ahti.nl/
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* Prioriteit: 1= Z.s.m./binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= 

geen prioriteit (is al opgepakt) 

 

* Prioriteit: 1= Z.s.m./binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= 

geen prioriteit (is al opgepakt) 

 

1     

2     

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De vragenlijst voor de evaluatie voldeed niet 
aan de verwachtingen en doordat iedere 
student een andere summerschool bezocht, 
kon het antwoord op vraag 2.34 de 
anonimiteit opheffen. De respons op de 
vragenlijst was laag. 

Vragenlijst aanpassen, bij voorkeur beperken tot 
enkele open vragen. 

CEBE-adviseur i.s.m. 
coördinator 

2 

2 Het introductiecollege over het 
honoursprogramma werd door de roostering 
niet door alle studenten bijgewoond. 

Publiciteit rondom deelname aan het 
honoursprogramma verbeteren (tips van studenten: 
introductie geven na afloop van een college; 
introductiecollege opnemen en opname op Canvas 
plaatsen) 

Coördinator i.s.m. 
studenten 

2 

Terugkoppeling van coördinator aan studenten, te publiceren op Canvas  
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Beste studenten, 
 
We hebben een informatieve evaluatiebijeenkomst gehad, waarbij min of meer dezelfde punten naar voren kwamen als de vorige keer. Grootste 
knelpunt blijkt de motivatie van studenten te zijn en de omgang daarmee door de coördinator (deadlines overschrijden wordt niet bestraft; als studenten 
de kantjes er vanaf lopen, dan wordt dit net zo gewaardeerd als studenten die heel hard ergens aan werken). Voor een deel is dat onontkoombaar als we 
het programma tegelijkertijd ook niet te schools willen maken; voor een ander deel zullen we in het vervolg strenger optreden bij verzuim (na drie 
waarschuwingen wordt de student verzocht te stoppen met het programma en wordt geen certificaat uitgegeven) en zullen we experimenteren met 
manieren die de motivatie zouden kunnen verhogen (peer-feedback, zorgen dat er altijd een docent aanwezig is). 
 
Maar vooral wil ik jullie nogmaals op het hart drukken dat je het honoursprogramma voor jezelf doet en hopelijk niet voor cijfers of een certificaat alleen. 
En dat de motivatie soms dus vooral uit jezelf zal moeten komen. Wees pro-actief (Covey) en trek aan de bel als je iets niet zint. En onderneem vooral ook 
actie als je een goed idee denkt te hebben! 
 
Groeten, 
Yvonne Pannekoek en Mariska Leeflang 
 
 


