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HONOURSPROGRAMMA

Ben jij nieuwsgierig, kritisch, academisch geïnteresseerd en zit je in 4 vwo? Dan is het
Honoursprogramma van Pre-U misschien iets voor jou! Het Honoursprogramma geeft jou de
mogelijkheid om al tijdens je vwo opleiding te studeren aan de University of Twente.
WAT IS HET HONOURSPROGRAMMA?
Het Honoursprogramma is een onderwijsprogramma voor getalenteerde vwo leerlingen
die op zoek zijn naar een extra uitdaging naast het reguliere vwo programma. Het Pre-U
Honoursprogramma duurt anderhalf jaar, je begint in september van 5 vwo en eindigt voor
de kerstvakantie in 6 vwo. Het Honoursprogramma zal starten met een kick off in september.
Zo leer je de andere leerlingen in je honoursklas kennen. Tijdens het programma ga je aan
de slag in uitdagende modules. Je kunt zelf ook twee modules kiezen. Het laatste half jaar
van het Honoursprogramma bestaat uit het maken van je profielwerkstuk, met begeleiding
vanuit de universiteit. We sluiten het Honoursprogramma feestelijk af, waarbij ook de
uitreiking van de certificaten zal plaatsvinden.
HOE ZIET HET PROGRAMMA ERUIT?
Het Honoursprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
• Drie modules academische vormgeving;
• Twee modules masterclasses (vrije keuze in ons masterclass aanbod);
• Profielwerkstukbegeleiding
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SELECTIE EN TOELATING
Aanmelden voor het Honoursprogramma kan alleen via je school. De aanmeldprocedure is als
volgt:
1. Vertel je docent, mentor, decaan of teamleider dat je graag wilt deelnemen aan het
Honoursprogramma van de University of Twente.
2. Vraag je docent, mentor, decaan of teamleider of hij/zij een aanbevelingsbrief voor
je wil schrijven.
3. Schrijf je motivatiebrief en maak een digitale kopie van je cijferlijst. Download hier
een voorbeeld motivatiebrief.
4. Lever de motivatiebrief en kopie cijferlijst in bij je docent, mentor, decaan of
teamleider of vraag of hij/zij het aanmeldingsformulier voor je wil invullen.
5. Na aanmelding zal de University of Twente alle documenten bekijken en beoordelen.
Indien je bent uitgekozen, zal je worden uitgenodigd voor een gesprek op de
University of Twente.
CONTACT
Voor informatie over het Honoursprogramma kun je contact opnemen met:
E: masterclasses-pre-u@utwente.nl
T: 053 489 4890

