
Format Portfolio HHP (HHP3V15001) 
 
Studenten doen verslag en leggen rekenschap van hun activiteiten in het Humanities 
Honours Programme in een portfolio. Het aanleggen van een portfolio met cursusresultaten, 
werkstukken, beoordelingen, overzicht van extracurriculaire activiteiten en een jaarlijkse 
zelfevaluatie. 
 
Introductie  
Vertel iets over jezelf en je achtergronden. Waarom volg je het honoursprogramma? 
Waarom heb je je aangemeld? Wat verwacht je van het Honoursprogramma? 
(Motivatiebrief) 
 
Curriculum Vitae  
Geef een overzicht van je persoonlijke gegevens en beschrijf je studieloopbaan tot nu toe. 
Welk profiel had je op het VWO? Heb je eerdere studies gevolgd? Welke buitenschoolse 
activiteiten (bijbaantjes, vrijwilligerswerk, sport) heb je gedaan? 
 
Studieplan  
Geef voor elk nieuw collegejaar aan welke reguliere cursussen en Honoursonderdelen je wilt 
volgen. Bij welke cursussen ben je van plan een honoursoptie te volgen? Geef ook aan hoe je 
binnen deze cursussen aan de slag gaat met jouw talenten, uitdagingen en verbeterpunten. 
 
Werkstukken Terreinverkenning 
Neem je werkstukken en feedback voor de Terreinverkenning hier op. 
 
Overzicht cursusresultaten jaar 1 
Uitdraai Osiris 
 
Reflectie jaar 1 (500 woorden) 
Hoe kijk je terug op je eerste jaar, en met name op je deelname bij het Humanities Honours 
Programme? Wat heb je geleerd, waar ben je trots op, en aan welke punten wil je volgend 
collegejaar werken? Hoe heb je bijgedragen aan de Honours community en welke doelen 
stel je jezelf voor volgend jaar? Zorg ervoor dat je naast je reflectie ook je studieplan voor 
het tweede collegejaar bijwerkt. 
 
Werkstukken Honours ACC 
Neem je werkstukken feedback van de Honours ACC hier op. 
 
Werkstukken Honours Research Seminar 
Neem de werkstukken en feedback voor het Honours Research Seminar hier op. 
 



Zelfreflectie Honours Research Seminar 
Maak een verslag waarin je reflecteert op je eigen functioneren en bijdrage aan het 
gemeenschappelijke onderzoek van het Honours Research Seminar. Wat heb je gedaan? 
Wat heb je geleerd? Wat was jouw bijdrage aan het grotere project? Wat is er goed gegaan? 
Wat had beter gekund, en hoe? (1500 woorden) 
 
Overzicht cursusresultaten jaar 2 
Uitdraai Osiris 
 
Reflectie jaar 2 (500 woorden) 
Hoe kijk je terug op je tweede jaar, en met name op je deelname bij het Humanities Honours 
Programme? Wat heb je geleerd, waar ben je trots op, en aan welke punten wil je volgend 
collegejaar werken? Hoe heb je bijgedragen aan de Honours community en welke doelen 
stel je jezelf voor volgend jaar? Zorg ervoor dat je naast je reflectie ook je studieplan voor 
het derde collegejaar bijwerkt. 
 
Verslag internationalisering 
Welke internationale ervaringen heb je opgedaan? In welke zin heeft dat je blik op je eigen 
studie veranderd? In welke zin heeft dat je blik op je eigen samenleving veranderd? In welke 
zin heeft dat je blik op andere samenlevingen veranderd? 
 
Overzicht bijdragen aan Honours community 
Geef aan welke bijdragen je hebt geleverd aan de Honours community (minstens 3) 
 
Overzicht cursusresultaten jaar 3 
Uitdraai Osiris 
 
Honours Thesis 
Neem je Honours Thesis en feedback die je daarop hebt gekregen hier op. 
 
Reflectie jaar 3 (500 woorden) 
Hoe kijk je terug op je gehele studie, en met name op je deelname bij het Humanities 
Honours Programme? Welke doelen had je jezelf gesteld? Wat heb je geleerd, waar ben je 
trots op? Wat zou je nog meer willen leren? Hoe heb je bijgedragen aan de Honours 
community?  


