
Honourstraject wetenschap (Cohort 2014 en later) 

Het binnenschools honoursprogramma biedt studenten, naast het reguliere 

bachelorprogramma, een programma met verdieping en verbreding van wetenschappelijke 

kennis en ontwikkeling van academische vaardigheden. Het honourstraject omvat een 

programma van 15 EC’s dat verspreid over twee jaar wordt aangeboden. In deze periode 

werkt de student samen met collega- honoursstudenten aan een groepsopdracht, ter grootte 

van 4 EC’s. Ten behoeve van de groepsopdracht worden colleges en workshops op maat 

verzorgd door gastdocenten. Ten behoeve van de groepsopdracht krijgen de studenten de 

beschikking over een groepsbudget dat besteed kan worden aan bijvoorbeeld binnen- en 

buitenlandse congressen. De groepsopdracht eindigt met een presentatie. De 

groepsbijeenkomsten voor het honourstraject zijn in Zwolle. 

Daarnaast stelt de student zelf een programma samen van 11 EC’s uit een pakket van 

keuzemodules. Deze modules volgt de student als ‘bijvakker’ aan een van de universiteiten 

in Nederland. Ook heeft de student toegang tot de modules van het honoursprogramma van 

VU/AMC. 

Het binnenschoolse honourstraject wordt gevolgd in jaar 2 en 3 van de opleiding. De 

contactpersoon voor het binnenschoolse honoursprogramma is Caroline Geerts (docent in 

Amsterdam). 

In jaar 4 wordt een buitenschools honoursprogramma aangeboden. Het bestaat uit module 4 

van het masterprogramma Evidence Based Practise (EBP) aan de Universiteit van 

Amsterdam. Deze module is een aanvulling van 6 EC’s op de minor EBP. Het voorafgaand 

volgen van deze minor is een voorwaarde. Het succesvol afronden van de modules 3 en 4 

geeft recht op toelating tot jaar 2 van de master EBP, na het behalen van het HBO-diploma. 

Contactpersoon voor het buitenschoolse honoursprogramma is Marianne Prins, docent in 

Amsterdam. 

De honourstrajecten (binnenschools en buitenschools) kunnen onafhankelijk van elkaar 

gevolgd worden. Succesvolle afronding van een of beide programma’s leidt tot een 

vermelding ‘Honours Programme op het getuigschrift. Het gevolgde programma met de 

bijbehorende extra EC’s wordt beschreven in het diplomasupplement bij het getuigschrift. 


