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Gemeenschappelijke regeling inzake de Honours Academy
Het Bestuur van de Faculteit der
Archeologie, het Bestuur van de Faculteit
Campus Den Haag,
het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen,
het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,
het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,
het Bestuur van de Faculteit Geneeskunde, de Raad van Bestuur LUMC
en het College van Bestuur van de Universiteit Leiden
Overwegende dat
-

-

het noodzakelijk is meer eenheid en samenhang te brengen in de extracurriculaire excellentieprogramma’s van de Universiteit Leiden;
het extra-curriculaire excellentieonderwijs en de Honours community een platform
nodig hebben voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in Honours onderwijs en
het uitwisselen van ervaringen daarmee en voor ontmoetingen van docenten en
studenten;
de verschillende extra-curriculaire excellentieprogramma’s na de opstartfase stevig
in de universitaire organisatie verankerd dienen te worden;
in verband met de prestatieafspraken met het Ministerie van OC&W het aanbod van
extra-curriculair excellentieonderwijs vergroot dient te worden;
daartoe een Dean is aangesteld door het College van Bestuur en een Honours Academy
i.o. is opgericht en
het wenselijk is de Honours Academy een formele basis te geven;
de partijen met het oog daarop een gemeenschappelijke regeling wensen te sluiten,
betrekking hebbende op de extra-curriculaire excellentie-programma’s van de
Universiteit Leiden;

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1. Begripsbepalingen
a. Bestuursraad: de bestuursraad van de Honours Academy bestaande uit de
portefeuillehouders Onderwijs van de faculteitsbesturen en de decaan van de Raad
van Bestuur LUMC 1, onder voorzitterschap van de vice rector magnificus.
b. Dean Honours Academy: de door het College van Bestuur benoemde hoogleraar van de
Universiteit Leiden die is belast met de leiding van de Honours Academy.
c. Honours Academy: het krachtens deze gemeenschappelijke regeling opgerichte
universitaire platform voor het extra-curriculaire 2 excellentie-onderwijs
bestaande uit Honoursprogramma’s.
d. Honoursprogramma’s: extra-curriculaire onderwijsprogramma’s voor
gemotiveerde excellente Leidse bachelor- of masterstudenten respectievelijk
gemotiveerde excellente leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. 3
e. het Pre-University College (Pre): het onderwijsprogramma van de faculteiten van de
Universiteit Leiden waarin het specifieke onderwijs van de universiteit voor
geselecteerde zeer getalenteerde en gemotiveerde leerlingen die meer willen en kunnen
van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) is ondergebracht.
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Het Pre-University College is een tweejarig pre-universitair onderwijsprogramma aan
geselecteerde getalenteerde en gemotiveerde vwo-leerlingen leidend tot een diploma
van 15 EC. De toelating tot het Pre-University College is geregeld via een universitaire
selectie-procedure. Het Pre-University College behelst voorts het Leiden Advanced PreUniversity Programme for Top Students (LAPP-Top). De in dit kader verzorgde
cursussen hebben een gemiddelde omvang van 1 EC. LAPP-Top leidt bij voldoende
prestatie tot een certificaat. De toelating is geregeld via een universitaire
selectieprocedure.
f. het Honours College (HC): een twee- of driejarig extra-curriculair
onderwijsprogramma voor geselecteerde, zeer getalenteerde en gemotiveerde
Bachelorstudenten leidend tot een certificaat van minimaal 30 EC. Op het
diplomasupplement van de betreffende student wordt het onderwijs bijgeschreven.
De toelating tot het Honours College is geregeld via een facultaire selectieprocedure.
g. het Leiden Leadership Programme (LLP): een universitair extra-curriculair
onderwijsprogramma voor geselecteerde zeer getalenteerde en gemotiveerde
Masterstudenten, leidend tot een certificaat van 15 EC. Op het diplomasupplement
van de betreffende student wordt het onderwijs bijgeschreven. De toelating tot het
LLP is geregeld via een universitaire selectieprocedure.
h. Reglement Honours Academy: het ter uitvoering van deze gemeenschappelijke
regeling opgestelde reglement ten behoeve van de Honours Academy zoals
genoemd in artikel 8 van deze regeling.

1 Vertegenwoordigd door de directeur onderwijs LUMC.
2 Het Leiden University College (LUC) valt derhalve niet onder de Honours Academy.
3 Voorbeelden van dergelijke programma’s zijn: het Pre-University College, het Honours
College en het Leiden Leadership Programme.
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Artikel 2. Oprichting Honours Academy
1. De besturen van de faculteiten der Archeologie, der Geesteswetenschappen, der
Rechtsgeleerdheid, der Sociale Wetenschappen, der Wiskunde en
Natuurwetenschappen, de faculteit Campus Den Haag, de Raad van Bestuur LUMC
en de Dean van de Honours Academy i.o. gaan een samenwerkingsverband aan op
het gebied van de organisatie van Honours onderwijs. Het betreft activiteiten voor
geselecteerde, zeer getalenteerde en gemotiveerde studenten in extra-curriculaire
Honoursprogramma’s zoals Pre-University College, Honours College en Leiden
Leadership Programme
2. Dit samenwerkingsverband draagt de naam: ‘Honours Academy’.
Artikel 3. Verantwoordelijkheden faculteiten en Honours Academy
1. Het onderwijs ter uitvoering van de facultaire onderdelen van de
Honoursprogramma’s en de organisatie daarvan wordt verzorgd en georganiseerd
door de faculteiten onder verantwoordelijkheid van het faculteitsbestuur.
2. Het onderwijs ter uitvoering van de bovenfacultaire onderdelen van de
Honoursprogramma’s wordt verzorgd en georganiseerd door de Honours
Academy onder verantwoordelijkheid van de Dean van de Honours Academy, in
overleg met de faculteitsbesturen en de decaan van de Raad van Bestuur LUMC.
3. De Honours Academy biedt organisatorische ondersteuning voor bovenfacultaire
(faculteitsoverstijgende) activiteiten en biedt een platform voor studenten en
docenten van de Honoursprogramma’s, zoals Pre-University College, Honours
College en Leiden Leadership Programme.
4. Nadere uitwerking van de hier beschreven verantwoordelijkheidsverdeling is beschreven
in het Reglement Honours Academy.
Artikel 4. Organisatie van het Honoursonderwijs
Ten behoeve van een goede organisatie van het Honoursonderwijs dragen de faculteitsbesturen
– in overleg met de Dean van de Honours Academy – zorg voor:
1. Een facultaire profileringshoogleraar voor het Honoursonderwijs;
2. Een facultaire coördinator voor het Honours College;
3. De nodige facultaire talentcoaches ten behoeve van het Honoursonderwijs;
4. Een docent-lid ten behoeve van één van de opleidingscommissies van de Honours
Academy;
5. Een docent-lid ten behoeve van één van kamers van de examencommissie van de
Honours Academy;
6. Een lid ten behoeve van de Adviesraad Honours Academy.
Artikel 5. Organisatie van de Honours Academy
1. De Honours Academy staat onder leiding van de Dean. De Dean kan daartoe een
bestuur samenstellen. Het bestuur van de Honours Academy wordt in dat geval
gevormd door de Dean, de Onderwijsdirecteur en een student-lid.
2. De Dean wordt bij de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van
het onderwijs ondersteund door het bureau van de HA.
3. De Dean regelt de werkzaamheden van degenen die tot het bureau behoren en
bevordert de inhoudelijke afstemming van de werkzaamheden met andere
betrokkenen.
4. De Dean is belast met de bedrijfsvoering van de Honours Academy.
5. De Honours Academy heeft een Adviesraad, een Examencommissie met kamers per
programma, een Toelatingscommissie per programma en een Opleidingscommissie
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per programma.

Artikel 6. Mandaat en bevoegdheden Dean Honours Academy
1. De besturen van de faculteiten en de Raad van Bestuur LUMC verlenen de Dean van
de Honours Academy mandaat voor het uitvoeren en bewaken van de kwaliteit van
het bovenfacultaire deel van de Honoursprogramma’s. Het mandaat omvat:
a. het (laten) ontwikkelen en verzorgen van de bovenfacultaire onderdelen ten behoeve
van de Honoursprogramma’s;
b. het vaststellen van het Onderwijsreglement van de Honours Academy;
c. het instellen van een toelatings-, opleidings- en examencommissie voor het
bovenfacultaire deel van de Honoursprogramma’s;
d. de benoeming van de leden van de adviesraad, de toelatings-, opleidingsen examencommissie als bedoeld onder c.;
2. Het mandaat omvat tevens het opzetten en uitvoeren van een kwaliteitszorgsysteem van de
Honoursprogramma’s binnen de kaders van de verantwoordelijkheidsverdeling zoals
beschreven in artikel 3, eerste en tweede lid, van deze regeling en zoals nader beschreven in
het Reglement Honours Academy.
Artikel 7. Dean Honours Academy
1. De Honours Academy staat onder leiding van de Dean van de Honours Academy.
2. Aan het begin van elk kalenderjaar legt de Dean van de Honours Academy aan de
bestuursraad een jaarverslag over waarin de Dean rapporteert over het gevoerde
onderwijsbeleid en voorstellen doet voor het te voeren onderwijsbeleid binnen de
marges van de verantwoordelijkheidsverdeling over de Honoursprogramma’s, zoals
beschreven in artikel 3, eerste en tweede lid van deze regeling. Het jaarverslag behoeft
de instemming van de bestuursraad. In het verlengde hiervan verstrekt de Dean van
de Honours Academy aan de bestuursraad jaarlijks in juni een tussenrapportage met
betrekking tot het gevoerde en te voeren onderwijsbeleid. De bestuursraad ontvangt
daartoe alle noodzakelijke inlichtingen van de Dean van de Honours Academy.
3. De Dean wordt door het CvB benoemd uit de hoogleraren van de Universiteit Leiden.
4. De Dean legt aan het CvB verantwoording af over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering binnen de Honours Academy en dient jaarlijks bij het CvB het
jaarverslag en een begroting in die door het CvB worden vastgesteld.

Artikel 8. Bestuursraad van de Honours Academy
1. De bestuursraad bestaat uit de portefeuillehouders Onderwijs van de
faculteitsbesturen en de decaan van de Raad van Bestuur LUMC 4, onder
voorzitterschap van de vice rector magnificus.
2. De bestuursraad vergadert minimaal tweemaal per jaar.
3. Het jaarverslag zoals beschreven in artikel 7, tweede lid, van deze regeling,
behoeft de instemming van de bestuursraad;
4. De bestuursraad adviseert de Dean over (wijzigingen in het)
Onderwijsreglement;
5. Na instemming van de bestuursraad stelt het College van Bestuur het
jaarverslag vast.
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Artikel 9. Reglement Honours Academy
Ter nadere regeling van het bestuur en de inrichting van de Honours Academy stelt
het College van Bestuur, op voordracht van de Dean van de Honours Academy, een
reglement vast. Het reglement behoeft de instemming van de bestuursraad. Ter nadere
regeling van het onderwijs dat onder verantwoordelijkheid van de Honours Academy
wordt verzorgd, wordt een Onderwijsreglement door de Dean van de Honours
Academy vastgesteld. Het Onderwijsreglement wordt ter advies voorgelegd aan de
bestuursraad en behoeft de instemming van de Universiteitsraad.
Artikel 10. Duur van het samenwerkingsverband
1. Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te
weten tot en met 31 december 2016.
2. In juni 2016 vindt een evaluatie plaats van het samenwerkingsverband dat met
deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan.
Artikel 11. Citeertitel
Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling
Honours
Academy.
Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze gemeenschappelijke regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2013.
Gesloten te Leiden op ……………………………..............................................................
Het Bestuur van de Faculteit der
Archeologie, namens deze,
……………………………………………

………………………………………….

Naam

Handtekening
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4 Vertegenwoordigd door de directeur onderwijs LUMC.
Handtekening

Het Bestuur van de Faculteit der
Geesteswetenschappen, namens deze,

……………………………………………
Naam

………………………………………….
Handtekening

Het Bestuur van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, namens deze,

……………………………………………
Naam

………………………………………….
Handtekening

Het Bestuur van de Faculteit der Sociale
Wetenschappen, namens deze,

……………………………………………
Naam

………………………………………….
Handtekening

Het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen, namens deze,

……………………………………………
Naam

………………………………………….
Handtekening
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Het Bestuur van de Faculteit Campus
den Haag, namens deze,

……………………………………………
Naam

………………………………………….
Handtekening

Het Bestuur van de Faculteit der
Geesteswetenschappen, namens deze,

……………………………………………
Naam

………………………………………….
Handtekening

Het Bestuur van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, namens deze,

……………………………………………
Naam

………………………………………….
Handtekening

Het Bestuur van de Faculteit der Sociale
Wetenschappen, namens deze,

……………………………………………
Naam

………………………………………….
Handtekening

Het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen, namens deze,
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……………………………………………
Naam

………………………………………….
Handtekening
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