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INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES
1. Inhoud honoursprogramma
Het honoursprogramma biedt je de mogelijkheid tot extra verdieping en verbreding van
je studie en brengt je in contact met goede, enthousiaste studenten van andere
opleidingen. Bovendien onderscheid je je als honoursstudent in je verdere contacten met
(buitenlandse) universiteiten, studiefondsen en werkgevers. Universiteiten in binnen- en
buitenland hebben honoursprogramma’s voor hun beste studenten. Je hebt hiermee een
streepje voor bij je latere (internationale) studie, promotie of werk.
Het honoursprogramma is een uitbreiding van het reguliere onderwijsprogramma door
middel van het volgen van minimaal 30 EC aan extra honoursvakken. Deze vakken
komen dus bovenop de 180 EC die je voor je bachelordiploma nodig hebt. Als je je
bachelor binnen 3 jaar afrondt met minimaal een 7,0 gemiddeld (voor alle reguliere
vakken) en daarnaast ook het honoursprogramma succesvol voltooit, ontvang je een
honoursvermelding op je bachelordiploma.
Bij Bèta-gamma en Future Planet Studies bestaat het honoursprogramma uit
disciplinaire en interdisciplinaire onderdelen. Je kunt het programma gedeeltelijk zelf
samenstellen, maar het moet aan de volgende eisen voldoen, zie ook het Onderwijs en
Examenregelement (deel A en deel B):
Het honoursprogramma is als volgt samengesteld:
• Het programma omvat minimaal 30 EC;
• Het programma bestaat uit honoursmodules of middels honoursopties uitgebreide extra
vakken; Het programma bevat minimaal één interdisciplinaire honoursmodule van het IIS,
de VU of het AUC;
• Het honoursprogramma bevat maximaal 12 EC aan eerstejaarsvakken
• De afsluitende bachelorthesis (onderdeel van de major) wordt uitgebreid met een
interdisciplinair onderdeel van minimaal 6 EC;
• Het honoursprogramma wordt afgesloten met een reflectieverslag.
Studenten die een honoursprogramma afronden dat wordt aangeboden door de
opleiding waar zij hun major volgen, mogen dit ook op hun diploma opnemen als
honoursprogramma. Voorwaarde is dat het betreffende honoursprogramma volledig
voldoet aan de eisen die daaraan binnen de opleiding die de major aanbiedt worden
gesteld en dat er geen inhoudelijke overlap is met het reguliere onderwijs van Bètagamma en de major.
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2a. Toelatingseisen honoursprogramma
Om toegelaten te worden tot het honoursprogramma dient de student alle studiepunten
van het eerste jaar behaald te hebben en een gewogen gemiddelde van tenminste een 7,5
of hoger behaald te hebben.
Bij Beta-gamma en FPS kun je ook al in het tweede semester van eerste jaar starten met
honours als je alle vakken (30 EC) van het eerste hebt gehaald met een gewogen
gemiddelde van een 7,0 of hoger. Als de honoursvakken al starten maar nog niet alle
cijfers zijn geregistreerd, dan wordt het gemiddelde berekend over de wel
geregistreerde cijfers. Let op dat bij de start van jaar 2 van de opleiding wel opnieuw
wordt geëvalueerd of je aan de eis voldoet van een 7,5 gemiddeld, of alle vakken uit jaar
1 afgerond zijn en of je door kunt gaan met het honoursprogramma of niet.
2b. Afstudeereisen honoursprogramma
De student ontvangt een bachelorgetuigschrift met een een honoursvermelding, waaruit
blijkt dat de student het honoursprogramma met succes heeft afgerond wanneer aan de
volgende voorwaarden zijn voldaan:
a. Aan de eisen van het reguliere bachelorprogramma is binnen de nominale studieduur
voldaan;
b. Aan de eisen van het honoursprogramma is voldaan;
c. ten minste een 7,0 gemiddeld (gewogen) behaald over alle onderdelen van de
bacheloropleiding.
3. Uitstippelen en goed laten keuren van je programma
Interdisciplinaire vakken
Je volgt minimaal één interdisciplinaire honoursmodules van 6 EC. Hierbij kun je kiezen
uit het aanbod van UvA, VU en het AUC (Amsterdam University College), die allemaal
honoursmodules aanbieden. Deze modules zijn alleen toegankelijk voor
honoursstudenten. Voor aanvang van elk semester wordt er een try out class
georganiseerd van deze modules. Het is aan te raden om daarheen te gaan. Kort daarna
start de kortdurende inschrijvingsprocedure. Meer informatie hierover kun je vinden via
www.iis.uva.nl/honours. Houd er rekening mee dat inschrijving op volgorde van
aanmelding gaat. Vakken zitten snel vol, dus het is belangrijk dat je er snel bij bent.
Als eerstejaars student heb je maar zeer beperkte keuze uit honoursvakken, omdat de
meeste vakken alleen open staan voor studenten vanaf het tweede jaar. Er zijn meestal
een of twee (UvA)-vakken die ook voor eerstejaarsstudenten opengesteld zijn. Deze
vakken zijn daarom snel vol. Schrijf je zo snel mogelijk in na de opening van de
aanmeldingsperiode in.
Disciplinair honoursvak
Daarnaast kun je ook disciplinaire honoursmodules volgen bij je major. Kijk voor meer
informatie op de student.uva.nl website van de major of neem contact op met de
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studieadviseur of honourscoördinator van je major. Niet alle majoren bieden eigen
honoursmodules aan. De mogelijkheid bestaat dan om een regulier vak uit te breiden tot
een honoursvak met behulpt van de zogenoemde honoursoptie. Zie daarvoor de
informatie verderop in deze handleiding bij punt 4.
Bachelor scriptie uitbreiding en reflectieverslag
Om je honoursprogramma af te ronden breid je je bachelor scriptie uit met een
interdisciplinair gedeelte van 6EC en schrijf je een reflectieverslag. Kijk verderop in deze
handleiding voor meer informatie hierover bij punt 5.
Goedkeuring programma
ls het programma je bevalt en je wilt het afronden, moet je uiterlijk in je vierde semester
een aanvraag voor je Honoursprogramma indienen bij de examencommissie via
www.student.uva.nl/bg/spa of www.student.uva.nl/fps/spa. Als je aanvraag is
goedgekeurd, kun je verder met het programma.
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4. Honoursoptie voor uitbreiding reguliere vakken
In uitzonderlijke gevallen, als er binnen je major geen disciplinair honoursvak wordt
aangeboden en dit wel graag wilt volgen, heb je de mogelijkheid om een extra regulier
(keuze-)vak uit je major ‘op te waarderen’ tot honoursvak. Hiervoor sluit je een soort
contract af met de docent van het vak waarin staat op welke manier het vak wordt
omgevormd voor jou, zie bijlage 3. Dit noemen we de honoursoptie. Je moet dan denken
aan het schrijven van een essay naast het reguliere tentamen of het maken van een
andersoortige extra opdracht. De docent van het betreffende vak moet hiermee wel
akkoord gaan. Docenten zijn niet altijd op de hoogte van deze optie, dus goede
communicatie hierover van jouw kant is belangrijk. Let op dat dit vak waarbij je de
honoursoptie doet wel een extra vak moet zijn (en dus geen deel is van het vaste
curriculum), zodat je wel aan totaal 30 EC honoursvakken komt, bovenop je 180 EC van
het vaste programma. Neem contact op met Machiel Keestra als je gebruik wilt maken
van de honoursoptie of hierover wilt overleggen.
5. Uitbreiding scriptie met een honourscomponent
Naast de honoursvakken breid je je bachelor scriptie uit met een interdisciplinair
honourscomponent van een omvang van 6EC. De uitbreiding van de bachelor scriptie
ten behoeve van een honoursvermelding kan per major en student verschillend
uitgevoerd worden en is mede afhankelijk van de eisen die gesteld zijn aan de bachelor
scriptie. Het interdisciplinaire gedeelte kan geïntegreerd worden met het bachelor
onderzoeksverslag, maar mag ook als een losse appendix toegevoegd worden in de
vorm van een commentaar, of als voorstel tot toepassing van het onderzoek,
bijvoorbeeld. Voor de formulering van deze interdisciplinaire honourscomponent en de
uitvoering ervan is het aanbevelenswaardig om het boek An Introduction to
Interdisciplinary Research dat gebruikt wordt voor het Interdisciplinair
Onderzoekspracticum (Thema 3 – deel 2) van Bèta-Gamma en voor het Interdisciplinary
Project van Future Planet Studies.
Aan de hand daarvan kun je in overleg met je scriptiedocent en met de BG/FPS
honourscoördinator bepalen welke docent dit extra honours deel zou kunnen begeleiden.
Het ligt voor de hand om daarbij te denken aan een docent die betrokken was bij een
vak dat qua discipline of onderwerp aansluit bij je voorstel. Ook hiervoor geldt dat deze
opdracht niet altijd bekend is bij docenten en dat het dus belangrijk is dat je goed uitlegt
wat je wilt doen en wat de bedoeling is. Zie bijlage 1 voor het beoordelingsformulier en
de toelichting.
6. Reflectieverslag
Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies vindt het belangrijk dat een honoursstudent
niet alleen extra vakken doet, maar ook leert reflecteren op zijn eigen academische
ontwikkeling. In dat kader moet de student kunnen uitleggen welk verband er is tussen
de gevolgde vakken en wat hij of zij van het programma als geheel geleerd heeft.
Daarom dient een student die een honoursvermelding op zijn of diploma aanvraagt een
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aan de examencommissie gerichte tekst te schrijven waarin gereflecteerd wordt op het
gevolgde academische programma en de vakkeuze wordt verantwoord. Deze tekst dient
tussen de 700 en 1000 woorden lang te zijn. Hierin volgen enkele vragen die als basis
kunnen dienen voor de tekst. Ze hoeven niet allemaal letterlijk beantwoord te
worden,maar kunnen ter inspiratie dienen. In ieder geval dient duidelijk te worden wat
er inhoudelijk en persoonlijk geleerd is.
Inhoudelijk
Welk inhoudelijk verband is er tussen de gevolgde vakken?
Waarom zijn de gevolgde vakken (zowel van het reguliere programma als van de extra
vakken) relevant voor elkaar?
Levert de combinatie van vakken nieuwe perspectieven op?
Is er een andere inhoudelijke of academische meerwaarde te vinden in de gevolgde
vakken?
Persoonlijk
Wat hebben de gevolgde vakken jou aan nieuwe inzichten opgeleverd?
Waarom heb je de vakken gekozen?
Welke vaardigheden heb je opgedaan tijdens het honoursprogramma?
Welke nieuwe kennis heb je opgedaan?
In hoeverre zie je naast de inhoudelijke en academische meerwaarde van je
honoursprogramma ook een maatschappelijke meerwaarde ervan?
Zal het honoursprogramma bij kunnen dragen aan jouw maatschappelijk functioneren
als academicus?
7. Vertraging
De examencommissie kan een student die langer dan drie jaar over zijn of haar bachelor
heeft gedaan, maar verder wel aan alle eisen van het honoursprogramma heeft voldaan,
in uitzonderlijke gevallen toch een honoursvermelding toekennen. Als er in de uitloop
een equivalent (nominaal of meer) aantal EC is behaald, staat de examencommissie open
voor een aanvraag voor verlenging van de termijn voor honours. De student dient dan
wel aannemelijk te maken dat er een aanvaardbare reden voor deze vertraging is. Zo
kan het mogelijk zijn dat een verblijf op een buitenlandse universiteit of een
academische summer school die bijzonder veel voorbereiding vergt, of een
uitzonderlijke stage, zorgen voor enige vertraging. Let wel: voor normale stages of
studieonderdelen die elders gevolgd worden, kan deze uitzondering niet gemaakt
worden. Vraag bij voorkeur de goedkeuring voor je studievertraging aan voordat je de
activiteit gaat ondernemen die tot de vertraging zou kunnen leiden!
Het formulier om ter goedkeuring aan te bieden aan de examencommissie kun je
aanvragen via: studieadviseur-iis@uva.nl
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8. Afronding en certificaat
Na afronding van het honoursprogramma, stuur je het reflectieverslag op naar Machiel
Keestra en de studieadviseurs. Geef bij je bulaanvraag aan dat je het honoursprogramma
hebt gevolgd. Als je aan alle voorwaarden voldoet, krijg je dan een honoursvermelding
op je diploma.
9. Contactgegevens Honours contactpersonen
Coördinator honoursprogramma Bèta-gamma en Future Planet Studies:
Machiel Keestra M.Keestra@uva.nl
Voor algemene vragen kun je terecht bij de studieadviseurs:Studieadviseur-iis@uva.nl

Bijlagen
1. Beoordelingsformulier bachelor honours uitbreiding
2. Formulier goedkeuring honoursprogramma Bèta-Gamma en Future Planet Studies
3. Honours Option Contract Information
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INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES
BIJLAGE 1

Beoordelingsformulier & Toelichting
Interdisciplinair Honoursprogramma: Uitbreidingsdeel
Bachelorscriptie
Student: …..
Begeleider/ 1e beoordelaar: ….
Tweede beoordelaar:....
Datum: ….
Horizontaal: te beoordelen
categorieën/aspecten--→

Verticaal: b.v.k. een cijfer;
niveau; opmerkingen,
aanwijzingen:

Slecht (0-3,5; scholierniveau): slecht/niet gekozen
en niet expliciet verantwoord;
naïef mbt beoordeelde
aspecten; geen integratie
Onvoldoende (4-5,25
beginnersniveau). Keuzes
zijn nauwelijks verantwoord
en simplistisch uitgevoerd;
ernstige hiaten in uitvoering;
zonder discussie van keuzes
en methodes e.d.
Voldoende: (5,5-6,5; krap 3e
-jaarsniveau): keuzes en
uitvoering minimaal; gering
besef van beperkingen en
complexiteit
Goed: (7-8;
afstudeerniveau): ruim
voldoende besef van keuzes,
overzicht en redelijke
integratie; deelaspecten ruim
voldoende uitgevoerd en
besproken, incl. reflectie op
beperkingen e.d.; maar niet
erg origineel en met toch

Scriptie: …..
Afdeling: .....
Afdeling:
Oordeel kolom: 1= ; 2= ; 3= ; totaaloordeel:

1) Interdisciplinariteit &
Integratie met
bachelorsisdeel:
geschiktheid vraagstelling
voor ID onderzoek,
relevantie van
onderzoeksdelen; relatie
tussen delen; geslaagde
integratie tbv
antwoord/resultaat
(50 % cijfer)

2) Toegevoegd
disciplinair
onderzoeksdeel:
disciplinair karakter
van betrokken
deelvragen;
adequaatheid van
deelonderzoek,
relevantie en omvang
literatuur e.d.
(25 % cijfer)

3) Structuur en
argumentatie
betreffende het
honoursdeel: opbouw,
kritische analyse van
deelonderzoek, zelfreflexiviteit mbt.
beperkingen van vragen,
methoden e.d.
(25 % cijfer)

.
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gemiste kansen.

Zeer goed (8,5-9,5;
Masterniveau): originele en
goed verantwoorde keuzes;
bijzonder goed uitgevoerde en
gepresenteerde onderzoeken;
zeer doordachte integratie
t.b.v. nieuw inzicht; discussie
van eigen werk en evt.
vervolg.

Toelichting met betrekking tot het Uitbreidingsdeel van de Beta-gamma of
Future Planet Studies Bachelorscriptie ten behoeve van het Interdisciplinair
Honoursprogramma:
Voor de afronding van het interdisciplinaire honoursprogramma moet de
student voor 6 EC (= 6 x 28 uur, te verdelen over lees-, onderzoek- en schrijftijd)
een uitbreiding van de bachelorscriptie met een interdisciplinaire component
verzorgen.
Het uitbreiden van de bachelorscriptie ten behoeve van een honoursbul is
maatwerk en zal dus per geval bepaald moeten worden: wat een geschikte
interdisciplinaire uitbreiding van het onderhavige onderzoek behelst, op welke
manier dat onderzoek het beste in de scriptie kan worden verwerkt (werkelijk
geïntegreerd, of meer als een appendix toegevoegd, of in de vorm van een
toepassing, enz.) en dergelijke. Een afzonderlijke kwestie is, welke begeleider die
uitbreiding adequaat kan beoordelen. Het ligt dan voor de hand om daarbij te
denken aan een docent die betrokken was bij een vak dat aansluit bij het voorstel
voor het uitbreidingsdeel. In sommige gevallen beschikt de major-docent die de
bachelorscriptie begeleidt wellicht de vereiste expertise om ook dit
uitbreidingsdeel te begeleiden en beoordelen. Mocht het lastig zijn om een
tweede begeleider te vinden dan zou eventueel gedacht kunnen worden aan een
docent van het IIS zelf of een docent die meer direct betrokken is bij het
onderwijs van het IIS.
De honoursstudent wordt zeer aanbevolen om het door het IIS geschreven An
Introduction to Interdisciplinary Research als richtsnoer voor dit interdisciplinair
onderzoek gebruiken (adhv. het daarin beschreven interdisciplinary research
model, dat uit verschillende stappen bestaat). Onderdeel daarvan vormt ook een
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proposal voor een interdisciplinair onderzoek dat wellicht ook verstandig is ten
behoeve van deze uitbreiding van de bachelorscriptie. Het bovenstaande
beoordelingsformulier is ook afgeleid van het beoordelingsformulier dat
gebruikt wordt om de eindverslagen te beoordelen van dit Interdisciplinair
Onderzoekspracticum.
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INSTITUTE FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

Assessment form
Interdisciplinary Honours Program: Expansion of Bachelor Thesis
Student: …..
Nr....
Major:.....
Bachelor thesis title: …..
Honours expansion of Bsc thesis title:
Assessor: ….
Department/Institute: .....
Co-assessor: ….
Department/Institute: .....
Date: ….
Grades columns: 1= ; 2= ; 3= ; Final grade:
Horizontal: criteria or
categories to be assessed--→

Vertical: assign a level and
deliver a short written
assessment
(Dutch grades range from 110; a student passes with
grade 5,5 and higher)

1) Interdisciplinarity &
Integration with the
disciplinary research
project:
Is the problem well chosen
and articulated for ID
investigation; are all
research parts relevant for
solving it; explicated
relation between parts;
successful integration and
conclusion (50 % grade)

2) Additional
disciplinary research
part: quality of the
extra disciplinary
research question;
quality, amount and
adequacy of extra
disciplinary research
(literature, empirical
~)
(25 % grade)

3) Overall structure &
argument of the add.
honours part: argument
as a whole and
explication of
components; self-critical
of the research &
argument; self-reflexive
regarding methods
limitations, follow-up
questions, conclusions,
etc. (25 % grade)

Bad (1-3,5; high-school
level): not/badly chosen and
without justification; nonacademic performance; no
integration of insights
Insufficient (3,75-5,25
freshman level). Choices
hardly articulated and
justified & simplistic/naive
performance; serious
lacunae; no discussion of
choices, methods, conclusion,
etc.
Sufficient: (5,5-6,5;
sophmore level): minimal in
choices & performace; little
awareness of limtations &
complexity; hardly explicit in
methods; minimal
performance & presentation
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Good: (7-8; bachelor level):
more than sufficient
awareness of choices & need
for justification; clear grasp
of materials and plausible
integration; selfcritical &
reflective. However, still not
very original & missed
opportunities.
Excellent (8,5-9,5; MA/MSc
level): original & well
justified choices; excellent
research performance &
presentation; excellent
integration & reflection on
new insights; self-critical & reflective, including proposal
for future research.
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INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES
BIJLAGE 2
Science Park 904
1098 XH AMSTERDAM
Amsterdam, 1 March 2021
Betreft: Honours Option contract for honours
students at the Institute for Interdisciplinary
Studies (Beta-Gamma; Future Planet Studies)

contactpersoon: Dr. M. Keestra
kenmerk:
telefoon: +31 (020) 525.5507; secr. 5190
fax: +31 (020) 525 5505
e-mail: m.keestra@uva.nl

HONOURS OPTION CONTRACT INFORMATION
Objective
The Honours-Option is an enrichment or enhancement opportunity for honours students that
enables them to develop individualized programs of study. It provides a way to receive honours
credit for non-honours courses by undertaking more extensive or advanced work than is required
of regular students enrolled in those courses. In most cases this work will be additional, in some
cases it may substitute regular assignment(s) – although honours work usually is more demanding
than regular study work. Especially in those departments where specific honours courses are
lacking, honours-options may provide a way to students to fulfill honours requirements.
Requirements
Honours-Option contracts are only allowed for students with good academic standing in their
honours program at their home department, the Institute for Interdisciplinary Studies. As their
honours program needs to consist of at least: 6 EC interdisciplinary honours courses and a 6 EC
(interdisciplinary) extension of their BSc major-thesis work, students are limited with respect to
the amount of honours-option credits they can include in their individual honours program.
Moreover, such an honours-option needs to be approved in advance for inclusion in their honours
program by the honours advisor in their home department (IIS).
Procedure
To receive honors credit for a non-honors course, the student and the professor must sign an
Honours-Option contract that describes the additional work that will be completed. A copy of the
contract is reproduced on the reverse side of this information sheet. It should be submitted to the
honours advisor in the home department of the student within two weeks after the start of the
course in which the student intends to receive the Honours-Option credit. One copy of the
contract should be retained by the student for his or her personal records. A second copy should
be given to the instructor.
Faculty are not obligated to grant requests for Honours-Option and not all courses are suitable for
Honours-Option credits. Those who agree to allow Honours-Option credit for their courses will
assign final grades based on the student’s performance in fulfilling the course and contract
requirements. At least one extra meeting of the student with the professor during the honours
work should be involved.
Administration of this Honours-Option will be done by the honourscoordintor of het IIS
(m.keestra@uva.nl) after he receives the signed grade form and graded work of the student by
email.
Guidelines
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The nature of the work undertaken for Honours-Option credit may vary according to the
academic interests of the student and instructor. Listed below are some suggestions:
- writing a paper (ca. 7-15 pag.) that involves (extra) library, laboratory, or field research
- delivering a (extra) lecture to the class on some issue raised by the course readings
- collaborating with a professor on a research project
- honours assignments should generally include more primary and/or up-to-date sources,
demonstrate more methodological and critical awareness and reflect more on associated (e.g.
ethical) issues than is required in regular assignments.
In sum: the primary consideration in awarding honours credit is that the student explores some
aspect of the course in substantially greater depth than would normally be required. Note: the
deadline of this honours work is equal to the deadine of the regular examination.
Honours Option Contract

Date:
Student’s Name:
Student’s e-mail:
Professor’s Name:
Dept. name and course nr.:
Name of course:

Student ID nr.
Phone number:
Phone number:

ECTS: ….. . Is this in addition to the normal course load: yes/no?
If in addition: the normal course load is ECST:......
(N.B.: 1 ECTS amounts to 28 hours of study.)

Title of Honours Option Project:

Honours Option project summary:
(Please state what issues are going to be addressed, what the plan for the project is, what
outcomes you may expect, and how you are going to present these ideas. Add an extra page if
necessary.)

Contract agreement:
Student’s signature:

Place, date:

Professor’s signature:

Place, date:

SATISFACTORY COMPLETION OF HONOURS OPTION WORK: YES/NO ;
GRADE:…..
A copy of this contract should be kept by the student, and by the professor and one be sent within
two weeks of the start of the course to the departmental honours advisor.
Within three weeks after completion of the course, the professor should send his copy, including
his final judgment and grade to the departmental honours advisor.
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