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Portfolio Humanities Honours Programme (HHP3V15001) 

 

In het portfolio doe je verslag van jouw individuele ervaringen in het Humanities Honours 

Programme. Je stelt doelen, reflecteert en blikt vooruit. Deze beschouwingen ondersteun je door 

middel van cursusresultaten, werkstukken en andere zaken die volgens jou illustreren wat je in je 

portfolio hebt geschreven. Door op vastgestelde momenten te reflecteren en vooruit te blikken, 

vormt het portfolio een rode draad in je studieloopbaan.  

 

Vorm: 

Je portfolio heeft de vorm van een digitaal document (pdf-formaat), zodat het gemakkelijk 

gearchiveerd kan worden. Je bent vrij om het portfolio persoonlijker te maken door bijvoorbeeld 

illustraties, posters (bijvoorbeeld van aankondigingen van activiteiten) en foto’s (bijvoorbeeld van 

een buitenlandreis of je scriptiepresentatie).  

 

Tijdslijn: 

Op drie momenten werk je aan je portfolio.  

- Begin jaar 1: Aan het begin van het eerste jaar waarin je het Humanities Honours 

Programme (HHP) volgt, maak je een portfolio aan.  

- Einde jaar 1: Aan het einde van het eerste HHP-jaar vul je je portfolio aan. Je blikt terug 

op het eerste jaar en blikt vooruit naar jaar 2. Je hebt een individueel gesprek met je 

departementale HHP-coördinator over je portfolio. 

- Einde jaar 2: Aan het einde van het tweede en laatste HHP-jaar vul je opnieuw je 

portfolio aan. Je reflecteert nu op jaar 2 van het HHP, het HHP in het geheel en je 

studieloopbaan in het geheel. Hierover heb je weer een individueel gesprek met je 

departementale HHP-coördinator. 

 

Inhoud: 

Begin jaar 1: 

- Introduceer jezelf. Wie ben je? Wat is je achtergrond? Waarom heb je je aangemeld voor 

het HHP? Wat verwacht je van het HHP? Beschrijf je studieloopbaan tot nu toe. Welk 

profiel had je op de middelbare school? Heb je eerste studies gevolgd, of heb je een 

tussenjaar genomen? Welke extracurriculaire activiteiten (bijbaantjes, vrijwilligerswerk, 

sport, zomerstage) doe je of heb je gedaan? Omvang: +- 250 woorden. 

- Maak een studieplan voor jaar 1. Geef aan welke reguliere cursussen en welke HHP-

onderdelen je gaat volgen. Geef ook aan hoe je binnen deze cursussen aan de slag gaat 
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met jouw talenten, uitdagingen en verbeterpunten. Wat zijn je leerdoelen? Zoek je 

academische verdieping, interdisciplinaire verbreding, maatschappelijke verbinding? Zie 

je een rode draad in de door jou gekozen vakken? Omvang: +- 250 woorden. 

- Voeg toe als bewijs: je motivatiebrief voor het HHP, je cv. 

 

Einde jaar 1: 

- Reflecteer op je eerste HHP-jaar. Hoe kijk je terug op het eerste jaar, inclusief je deelname 

aan het HHP? Welke cursussen heb je gevolgd? Wat heb je geleerd? Waar ben je trots op? 

Wat ging goed? Wat kon beter? Aan welke punten wil je volgend collegejaar werken? 

Hoe heb je bijgedragen aan de Honours Community? Welke doelen stel je jezelf voor 

volgend jaar? Hoe kijk je terug op de leerdoelen die je aan het begin van het jaar stelde? 

Omvang: +- 500 woorden. 

- Maak een studieplan voor jaar 2. Geef aan welke reguliere cursussen en welke HHP-

onderdelen je wilt volgen. Geef ook aan hoe je binnen deze cursussen aan de slag gaat met 

jouw talenten, uitdagingen en verbeterpunten. Wat zijn je leerdoelen? Zoek je 

academische verdieping, interdisciplinaire verbreding, maatschappelijke verbinding? Zie 

je een rode draad in de door jou gekozen vakken? Omvang: +- 250 woorden. 

- Voeg toe als bewijs: overzicht cursusresultaten jaar 1, opdracht 1 en 2 Terreinverkenning, 

paper Goed in Geesteswetenschappen, opdracht en paper Research Seminar. 

 

Einde jaar 2: 

- Reflecteer op je tweede HHP-jaar. Hoe kijk je terug op het tweede jaar? Hoe kijk je terug 

op je deelname aan het HHP? Welke cursussen heb je gevolgd? Wat heb je geleerd? Waar 

ben je trots op? Wat ging goed? Wat kon beter? Hoe heb je bijgedragen aan de Honours 

Community? Reflecteer ook specifiek op je Honours Thesis. Omvang: +- 500 woorden. 

- Reflecteer op je studie en het Humanities Honours Programme. Hoe kijk je terug op je 

gehele studie? Hoe kijk je terug op je deelname aan het HHP? Welke doelen had je jezelf 

bij aanvang van het HHP gesteld? Hoe heb je bijgedragen aan de Honours Community en 

wat heb je daar van geleerd? Wat heb je gedaan in het kader van internationalisering en 

wat heb je daar van geleerd? Omvang: +- 500 woorden. 

- Voeg toe als bewijs: overzicht cursusresultaten jaar 2, Honours Thesis, bijdragen Honours 

Community. 


