
Honours Programma 

Credits 30 ects, verdeeld over Ba2 en Ba3. Het interfacultaire deel bevat 18 ects en het facultaire 

deel 12 ects. 

Deze studiepunten tellen niet mee voor het reguliere Onderwijs- en Examenprogramma van de 

bachelor- en masteropleiding Tandheelkunde  

Voertaal  Nederlands  

Faculteit  ACTA  

Coördinator  dr. G. Aarab  

Docent(en)  Docenten uit verschillende afdelingen van ACTA verzorgen een bijdrage aan dit 

programma  

Lesmethode(n)  Werkgroepen, Stages, Colleges  

 

Beoogde competenties  

Foundation knowledge.  

II : a(3), b(3), c(3), d(3), e(3)  

III : d(2)  

IV: 4 

Een uitleg van bovenstaande competenties vindt u in de Studiegids Bachelor onder het hoofdstuk 

Doelstellingen en eindtermen van de opleiding.  

Het programma is bedoeld voor excellente gemotiveerde studenten. De Honours-studenten krijgen 

een programma aangeboden dat plaatsvindt naast het reguliere onderwijsprogramma met als doel 

een verdieping en verbreding in de tandheelkunde. Daarbij krijgen zij extra uitdagingen op het gebied 

van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Het programma omvat o.a. theoretisch onderwijs  en 

een door de student gekozen klinische stage. Daarnaast volgen de Honours-studenten een door de 

student zelf te bepalen onderdeel van het faculteitsoverschrijdend Honours-onderwijs bij de UvA of 

de VU.  

Het belangrijkste doel van het Honoursprogramma is dat goede gemotiveerde studenten in een 

vroeg stadium van de studie meer uitdaging wordt geboden en dat zij de mogelijkheid krijgen zich 

verder te ontwikkelen.  

Literatuur  

De gebruikte literatuur wordt door de docent bepaald op basis van het te behandelen  

onderwerp.  

Toetsvorm  

Actieve participatie aan het programma wordt getoetst middels verslagen, presentaties en/of 

toetsen.  

Om een aantekening van het Honoursprogramma op het Bachelordiploma te ontvangen, moet een 

student:  



- Het 2e en 3e jaar van de bacheloropleiding in twee jaar halen.  

- Het Honoursprogramma in 2 jaar halen en hierbij actieve participatie vertonen.  

- Een voldoende resultaat halen voor de verslagen, presentaties en toetsen.  

 

Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een uitzondering op deze regel.  

Overige informatie: 

Studenten worden aan het eind van het eerste jaar van de bacheloropleiding geselecteerd op basis 

van studievoortgang en motivatie, zodat zij bij de start van het 2e jaar kunnen beginnen met het 

Honoursprogramma. Het programma duurt daarna in principe 2 jaar.  

Het programma omvat zowel het 2e en 3e jaar van de bacheloropleiding met een extra belasting van 

ongeveer 10 uur per week. 

Het betreft een extra onderwijsprogramma naast het bachelorprogramma. 


