Dubbele Bachelor+

Dubbele Bachelor+

Dubbele Bachelor+
De Dubbele Bachelor+ is een aangepast Honours College programma voor studenten
die twee bachelors volgen. Tijdens de Dubbele Bachelor+ kun je meerdere Honours
Classes volgen en deelnemen aan de activiteiten van de honourscommunity. Door
actief deel te nemen aan de Honours Classes en honourscommunity kom je in
aanraking met inspirerende wetenschappers en medestudenten.
Voor zowel de toelating als voor het ontvangen van een Honours College certificaat
moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hieronder vind je informatie over de
aanmeldings- en toelatingsprocedure voor de Dubbele Bachelor+, en kun je zien hoe je
in aanmerking komt voor een certificaat van het Honours College.

Toelatingseisen

Toelatingseisen
Deelname aan de Dubbele Bachelor+ kan wanneer je aan de volgende eisen voldoet:
• je volgt twee bacheloropleidingen aan een Nederlandse universiteit, waarvan in
ieder geval één aan de Universiteit Leiden;
• je haalt goede studieresultaten (indicatie: 7 of hoger) en je verwacht af te
kunnen studeren met een gewogen gemiddelde van een 7 per
bacherolopleiding;
• je hebt een nominale studievoortgang voor beide bacheloropleidingen;
• je hebt een brede intellectuele belangstelling;
• je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie en voor
honoursactiviteiten.

Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure
Voor de aanmelding voor de Dubbele Bachelor+ heb je te maken met een voorlopige
toelating en een definitieve toelating. De voorlopige toelating zal verlopen via de
facultaire Honours College coördinator (HC-coördinator) van de faculteit waar je je
eerste studie bent begonnen. De definitieve toelating verloopt via de Honours Academy
examencommissie. Hieronder zullen we de procedure toelichten.
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Voorlopige toelating
Je kunt je aanmelden via dubaplus.leidenuniv.nl. Naast het invullen van
persoonsgegevens moet je ook een cijferlijst, cv en motivatiebrief toevoegen aan je
online aanmelding. Je kunt je voor de Dubbele Bachelor+ uiterlijk aanmelden tot het
einde van je tweede studiejaar (tot 1 september).
Op basis van je online aanmelding zal de facultaire HC-coördinator van de faculteit
waar je je eerste studie bent begonnen, je eventueel uitnodigen voor een gesprek. De
HC-coördinator nodigt je uit voor een gesprek wanneer je aan de toelatingseisen
voldoet en je je motivatie goed hebt onderbouwd. De HC-coördinator zal je vragen
bepaalde gegevens mee te nemen naar het gesprek, o.a.:
• een recente cijferlijst van je beide bacheloropleidingen uit uSis;
• het ingevulde formulier ‘studieplan’ (te vinden via
www.dubaplus.leidenuniv.nl).

Je bent voorlopig toegelaten tot het HC wanneer de HC-coördinator je aanmelding
en het gesprek positief beoordeelt en je voldoet aan de toelatingseisen. Door de
voorlopige toelating kun je alvast deelnemen aan de Honours Classes en
honourscommunity.
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Definitieve toelating
Voor een definitieve toelating moet je je studieplan verder uitwerken en goed laten
keuren door de HC-coördinator en Honours Academy examencommissie. In je
studieplan moet je de volgende elementen verwerken:
• overzicht van de vakken BA1 t/m BA3 van beide bacheloropleidingen;
• aantal behaalde en te behalen EC’s;
• nominale studievoortgang en reden plus oplossing voor het
eventueel niet nominaal lopen;
• cijfergemiddelde per bacheloropleiding;
• de periode waarin je van plan bent een Honours Class te volgen.
Je studieadviseurs kunnen goed aangeven in hoeverre je te maken zult hebben met
vrijstellingen (en of dat invloed heeft op je cijfergemiddelde), wanneer je risico loopt
studievertraging op te lopen, waarom je eventueel niet nominaal kunt lopen (denk aan
buitenlandverblijf en roostertechnische problemen) etc. Omdat de inhoudelijke kennis
aangaande de bacheloropleidingen die je volgt niet altijd bij je HC-coördinator ligt,
moet je in sommige gevallen bij de studieadviseurs van je beide studies het volgende
inventariseren:
• aantal te behalen EC’s (denk ook aan vrijstellingen e.d., verplichtingen zoals
stages etc.);
• haalbaarheid nominaliteit.
Om na te gaan of je dit ook daadwerkelijk hebt gedaan moet je daarnaast de namen en
handtekeningen van je studieadviseurs toevoegen aan je studieplan.
Wanneer je je studieplan klaar hebt, controleert je HC-coördinator of je studieplan:
• alle verplichte onderdelen bevat;
• eventueel positief advies bevat van studieadviseurs van je bacheloropleidingen.
Met goedkeuring van je HC-coördinator, e-mail je je studieplan voor definitieve
toelating naar de Honours Academy examencommissie
[examencommissie@ha.leidenuniv.nl] met een cc naar je HC-coördinator. De Honours
Academy examencommissie zal zowel jou als je HC-coördinator informeren of je
definitief bent toegelaten tot het Honours College.
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Deelname Dubbele Bachelor+
Als honoursstudent kun je deelnemen aan Honours Classes en de activiteiten van de
honourscommunity. Meer informatie over de Honours Classes vind je op onze website.
Je HC-coördinator zal je voortgang gedurende je deelname aan het Honours College
monitoren en je een keer per jaar of per semester uitnodigen voor een gesprek. Ook zul
je van zowel je HC-coördinator als de Honours Academy uitnodigingen voor
activiteiten van de honourscommunity ontvangen.
Honourscertificaat
Om een honourscertificaat te ontvangen, moet je aan de volgende eisen voldoen:
• minimaal 210 unieke studiepunten binnen 3 jaar of minimaal 270 unieke
studiepunten binnen 4 jaar behalen.
• afstuderen met een gewogen gemiddelde van een 7 per bacheloropleiding;
• een Honours Class van 5 EC met goed gevolg hebben afgerond.
Contact Honours Academy | www.dubaplus.leidenuniv.nl
Ratna Lachmansingh | coördinator Dubbele Bachelor+ | 071 527 6532
r.lachmansingh@ha.leidenuniv.nl

