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Start tweede Honours Programme

Geacht College,
De URaad heeft kennis genomen van uw verzoek te adviseren over het opstarten van een
tweede Honours Programme, gericht op de tweede O: Ontwerpen. De raad is positief over het
opstarten van een tweede track in het Honours Programme, waarbij hopelijk een andere
doelgroep binnen de studenten populatie wordt aangeboord. Daarnaast is de raad ook blij te
horen dat het programma in het Engels gegeven zal worden. Dit biedt internationale studenten
die een Engelstalige bachelor volgen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een
excellentieprogramma. Er was enige twijfel over de concurrentie tussen het University College
en het Honours Programme, maar deze heeft het College weg kunnen nemen. De raad heeft
onderstaand conceptbesluit geformuleerd. Graag ontvangt hij uw reactie hierop.
De Universiteitsraad,
gezien:
 Het document: Opzet Ontwerp Honours Programme;
 De schriftelijke antwoorden op de vragen van de commissie OOS;
gehoord:
 De beraadslagingen in de commissie OOS op 22 mei 2012, 29 mei 2012 en 6 juni 2012
en de interne vergadering van 6 juni 2012;
overwegende dat:
 Het opstarten van een tweede Honours Programme, gericht op ontwerpen, een
excellentie traject aanbiedt aan een breder publiek studenten;
 De parameter “excellentie” gekozen is binnen de prestatieafspraken;
 Het tweede Honours Programme ook geschikt is voor internationale studenten;
 Het programma niet zal concurreren met het tevens Engelstalige University College;
 De bekostiging van dit niet door het Rijk bekostigde onderwijsprogramma ten koste gaat
van de reguliere onderwijsbekostiging, die de afgelopen jaren al sterk is teruggelopen
en nog verder daalt;
gehoord de toezegging van het college dat:
 De extra 72k die benodigd is om dit plan te realiseren niet ten koste gaat van andere
onderwijs gelden;
 De bekostiging deels of geheel gaat indalen in de reguliere EC-bekostiging door de
mogelijkheid te bieden om het programma (geheel of gedeeltelijk) op te nemen in de
keuzeruimte van de opleiding;
besluit:
een positief advies uit te brengen over het opstarten van een tweede Honours Programme.
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