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FSW Honours Programma

▪ 4 modules - 12 tot 18 extra studiepunten

▪ www.uantwerpen.be/fsw-honours-programma
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Voor studenten die nét iets meer 
willen 

▪ Mogelijkheid tot zelfontplooiing 

▪ Jezelf overtreffen als individu en in teamverband

▪ Een extra certificaat op je CV

▪ Verdieping en verbreding op thema’s die jij 
interessant vindt 

▪ Onderzoeks- of praktijkstage

▪ Organisatie van een jaarlijks Honours Event
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Nieuwe aanpak sinds dit 
academiejaar

▪ Individueel samen te stellen traject 
▪ 2 coördinatoren / coaches

▪ Afstemmen vraag (studenten) en 
aanbod (collega’s docenten)

▪ Niet limitatief aanbod (zie website)

▪ 2 instapmomenten
▪ September (voorbereiden vanaf mei)
▪ Februari  (voorbereiden vanaf nov)

▪ PASS/FAIL systeem
▪ Geslaagd voor alles of niet geslaagd
▪ Geen herkansing
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Doelpubliek

▪ 2BA en 3BA

▪ MA en Schakel/Voorb.

▪ SOC - PW/IBD - CW - OOW - SEW

▪ Capaciteit én Motivatie
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PRAKTIJKERVARING
VERDIEPING

INNOVATIE & 
ORGANISATIE

VERBREDING
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VERDIEPING

▪ Specifiek aanbod FSW docenten

▪ Extra keuzevak uit bestaand 
aanbod (FSW)

▪ Eigen invulling onder 
begeleiding van een FSW docent 
(bv. via MOOC)

▪ Summer School
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VERBREDING

▪ Extra korfvak: universiteitsbreed
- interdisciplinair - verbredend

▪ Extra keuzevak uit aanbod 
UAntwerpen

▪ Eigen invulling onder 
begeleiding FSW docent

▪ Extra keuzevak uit YUFE aanbod

▪ Studium Generale

▪ Summer School
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PRAKTIJKERVARING

▪ Academische stage

▪ Onderzoeksstage

▪ Student-assistent

▪ Professionele stage

▪ Binnen UA: ondersteunende 
diensten, wervingsactiviteit 
FSW, …

▪ Extern
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INNOVATIE & 
ORGANISATIE

▪ Samenwerken aan Honours Event

▪ Reflecteren over programma en 
individuele ontwikkelingstraject

▪ Intake- en afzwaaigesprek

▪ Portfolio

▪ Programma-evaluatie



Op de universiteit...

▪ Extra seminaries en summerschools

▪ Je onderzoeksvaardigheden verder 
ontwikkelen

▪ Interessante lezingen bijwonen over 
maatschappelijk relevante thema’s 
(bv. big data en ethiek,
klimaatverandering)

▪ Internationale summerschool

▪ Praktijkstages bij overheden, 
middenveldorganisaties, bedrijven

▪ Enorm aanbod aan online cursussen 
om je te verdiepen in thema’s die jij 
interessant vindt (zie bv. 
coursera.com)

En daarbuiten...



Wanneer ben jij er klaar voor?

1. Je hebt minimaal je eerste bachelorjaar succesvol 
afgerond 

2. Je hebt zin om je te verdiepen, te verbreden en extra 
onderzoeks- of praktijkervaring op te doen 

3. Je hebt een ‘rode draad’ in gedachte en neemt 
initiatief bij het samenstellen en inplannen van jouw 
eigen programma 
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Jullie voorgangers zijn alvast enthousiast!

▪ Zo blijkt uit dit filmpje

▪ Zo zal ook blijken uit Babette’s getuigenis

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/studeren/honours-programma/infosessie-mei-2021/


Geïnteresseerd ?
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Contacteer de coördinatoren 
voor meer informatie: 

anne.bergmans@uantwerpen.be

ann.crabbe@uantwerpen.be

Neem een kijkje op de 
website

mailto:anne.bergmans@uantwerpen.be
mailto:ann.crabbe@uantwerpen.be


Verken de website MotivatiebriefMail @ coördinatoren

▪ Denk na over de samenstelling 
van jouw individuele 
programma

▪ Kies jouw ‘rode draad’.

▪ Maak je interesse kenbaar

▪ Plan een verkennend gesprek 

▪ O.m. over jouw motivatie, je 
beschikbare tijd, je capaciteit 

▪ Kies uit beschikbare tijdslots

▪ Niets geschikts gevonden? 
Neem opnieuw contact op!

▪ Denk verder na over je 
individuele programma (na 
verkennend gesprek)

▪ Schrijf je motivatiebrief en 
bezorg deze ten laatste 15 juni 
2021 per e-mail aan de 
coördinatoren

En hoe gaat het dan verder?

Kandidatuur aanvaard?
▪ Mogelijkheid tot vervolggesprek

▪ Stel een leerovereenkomst op (volgens sjabloon)

▪ Ondertekening door coördinatoren legt je programma vast



Vragen


