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Sirius in Nijmegen 
 
De Radboud Universiteit start in september met haar Siriusprogramma voor veelbelovende, excellente 
studenten.1 Dit extracurriculaire honoursprogramma is toegankelijk voor 'star students'  die de prope-
deuse in één jaar voltooid hebben. Maximaal 10% van het jaarcohort wordt tot deze Radboud Honours 
Academy toegelaten.2 Zij moeten aan het eind van hun bacheloropleiding 210 studiepunten hebben ver-
worven: 60 punten voor de propedeuse, 120 punten voor de rest van het reguliere bachelorprogramma 
en daarbovenop 30 punten voor het honoursprogramma. Verwacht wordt dat 90% van de toegelaten 
honoursstudenten halverwege hun vierde studiejaar zowel de bachelorsbul als het honoursgetuigschrift 
op zak heeft. Dat is een zeer ambitieus streven: ze moeten minimaal 60 studiepunten per verblijfsjaar 
halen. 
 
Men kan grofweg twee soorten honoursprogramma's onderscheiden: een verzwaard programma dat in de 
plaats van het reguliere programma doorlopen wordt en een extracurriculair programma dat bovenop het 
reguliere programma komt. In Nijmegen kiest men voor de laatstgenoemde variant.3 De honoursstudenten 
moeten 30 studiepunten extra halen. Daar staat tegenover dat men het risico incalculeert dat ze de offi-
ciële, driejarige cursusduur met zes maanden zullen overschrijden. Maar het blijft een zeer ambitieus 
plan, want de honoursstudenten worden geconfronteerd met drie factoren die studievertraging in de hand 
werken: 

• Het honoursgetuigschrift zou aan geloofwaardigheid verliezen als honoursstudenten binnen het regu-
liere bachelorprogramma slechts zesjes zouden halen. Om achten te scoren in het reguliere program-
ma zullen ze zich dus grote inspanningen moeten getroosten, wat ertoe kan leiden dat onderdelen van 
het reguliere dan wel honoursprogramma worden uitgesteld of over een langere tijd worden uitge-
smeerd. 

• Eénderde deel van het honoursprogramma (10 punten) bestaat uit individuele studietrajecten die moe-
ten uitmonden in scripties, papers of verslagen. De duur van dergelijke taken is (zeker voor een ambi-
tieuze student) moeilijk in de hand te houden: excellente studenten willen juist daarin uitblinken. 

• Eveneens éénderde van het honoursprogramma (10 punten) moet worden verdiend met buitenlandse 
studie- of stagetrajecten. Deze kunnen een belangrijke bron van studievertraging vormen (zie onder-
staand tekstkader), temeer daar deze trajecten kunnen interfereren met hun studievoortgang in het 
reguliere bachelorprogramma. 

 
Nederlandse studenten zijn niet happig op studeren in het buitenland, zo luidt de lead van Marjon Bolwijn in de 
Volkskrant (12/6/2009).4 Volgens mij ligt dat vooral aan het strakke studieregiem binnen Nederlandse universi-
teiten: studenten kunnen het zich niet permitteren teveel studievertraging op te lopen en ze nemen daarom niet het 
risico door buitenlandse avonturen achterop te raken.5 De voorbereiding van een buitenlands traject kost erg veel tijd 
en de buitenlandganger wordt gehinderd door de afwijkende opzet en jaarindeling van buitenlandse programma's 
(Nederland kent vooral monodisciplinaire opleidingen met een modulaire jaarindeling en verhoudingsgewijs korte 
vakanties!). Bovendien wordt studieachterstand gestraft door een extra jaar collegegeld (het Nederlandse collegegeld 
is na de U.K. het hoogste van Europa!) en door hogere studieschulden (rente op rente!) na afstuderen. Tel daarbij op 
de extra kosten die verbonden zijn aan een buitenlands studieverblijf en de huisvestingsproblemen die moeten wor-
den opgelost. Het is dan niet verwonderlijk dat Nederlandse studenten liever thuis blijven, tenzij ze op bemiddelde 
ouders kunnen terugvallen. En dan hebben we nog niet eens de inhoudelijke aansluitingsproblemen genoemd, waar-
door het onzeker is of een buitenlands verblijf voldoende leerwinst (en studiepunten) oplevert. 
 
Al met al ben ik nogal pessimistisch over het welslagen van het Nijmeegse Siriusprogramma. Vele stu-
denten zullen afhaken uit het honoursprogramma en de tempodoelstelling "90% in of binnen 3½ jaar" zal 
onhaalbaar blijken. Althans als men vasthoudt aan de claim dat de bezitters van het honoursgetuigschrift 
een veel hoger eindniveau zullen hebben bereikt dan de studenten die uitsluitend het reguliere bachelor-
diploma hebben doorlopen. Er zijn dan drie scenario's denkbaar: 
a. Men houdt vast aan de hoge niveauclaim maar laat de eis vallen dat honoursstudenten in of binnen 3½ 

jaar de beide papiertjes halen. Dat betekent in wezen dat men de cursusduur oprekt tot 3½ jaar en dat 
forse overschrijding van deze cursusduur acceptabel geacht wordt. 

b. Men houdt vast aan de cursusduur van drie jaar (met een marge tot 3½ jaar), maar men licht de hand 
met het eindniveau dat van de honoursstudenten geëist wordt. In dat geval wordt het beoogde eind-
niveau niet serieus getentamineerd en ontaardt het programma in een holle strategie om de reputatie 
van de Radboud Universiteit te versterken, om getalenteerde studenten te werven en hen aan deze 
Universiteit te binden, om hen toe te leiden naar de eigen masteropleidingen, en om hen vervolgens te 
rekruteren voor posities binnen de eigen universiteit en voor posities bij bevriende werkgevers.6  
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c. De derde optie is dat men overstapt op de vervangende variant van honoursprogramma's. Van de  
honoursstudenten wordt niet verlangd dat ze 30 studiepunten extra verdienen, maar ze volgen een 
uitdagende, verzwaarde variant van het reguliere, driejarige bachelorprogramma en ze doorlopen dat 
excellente programma uiteraard zonder studievertraging en met hoge cijfers. 

 
Ik denk dat de laatstgenoemde optie verreweg de voorkeur verdient. Hooggetalenteerde studenten krijgen 
hier een programma op maat, waarin ze gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen. Dankzij hun 
inspanningen zullen ze een hoger eindniveau bereiken dan de gemiddelde student. Maar anders dan in 
optie (a) is hun programma aan de driejarige cursusduur gebonden, die ook voor hun minderbedeelde 
medestudenten geldt. Kortom: aan hen worden gelijke kansen geboden om hun talenten tot ontwikkeling 
te brengen. 

Aan de verwerpelijkheid van optie (b) hoef ik niet veel woorden vuil te maken. Universitaire docen-
ten behoren zich niet te lenen voor een beoordelingssysteem waarin uitsluitend brave deelname met 
studiepunten gehonoreerd wordt, ongeacht de kwaliteit van de prestaties en ongeacht het niveau dat de 
deelnemer bereikt heeft. 
 
Ten slotte moeten we nog de volgende vraag aanstippen. Mag aan studenten een honoursgetuigschrift 
worden toegekend, ook al wordt de nominale cursusduur ruimschoots overschreden? Het past binnen de 
universitaire traditie om bij het toekennen van cum laudes (en Nobelprijzen) uitsluitend te letten op de 
kwaliteit van het eindproduct en niet op de tijdsduur die gemoeid is geweest om dat eindproduct tot stand 
te brengen. Maar anderzijds doen de universiteits- en landsbestuurders er alles aan om het studietempo op 
te jagen en studievertraging tegen te gaan, onder meer door beperking van de geldigheidsduur van ten-
tamens en het heffen van een hoog collegegeld. We kunnen dus spreken van twee botsende waarden-
systemen: kwaliteit versus tempo. Volgens mij ligt het niet erg voor de hand om getalenteerde studenten 
te belonen die willens en wetens langer over hun studie doen dan nodig is. En nog erger is het als ze daar-
toe uitdrukkelijk worden aangemoedigd door hun docenten.7 Ergo: behoudens persoonlijke omstandig-
heden of overmacht moeten studenten uit het honoursprogramma worden verwijderd als blijkt dat ze 
achterop raken in hun (reguliere) studieprogramma. Ook uit een oogpunt van gelijke kansen valt deze 
beleidslijn te verdedigen: men behoort te voorkomen dat de kans op het behalen van het honoursgetuig-
schrift afhankelijk is van de sociaal-economische positie van studenten of hun ouders. 
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1 http://www.siriusprogramma.nl (Van Dale: sirius is de helderste ster van het fimament);  
http://www.voxlog.nl/2008/10/23/extra-onderwijs-voor-excellente-studenten/ (met updates); 
http://www.siriusprogramma.nl/content/files/grp1/definitief_Radboud%20voor%20site.pdf. 

2 http://www.ru.nl/honoursacademy/ 
3 Een mogelijk voordeel van die variant is dat men een deel ervan in een meester-gezelrelatie kan in-
richten: de honoursstudent wordt gekoppeld aan een onderzoeker en draait mee in diens onderzoek. 

4 http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1241886.ece/Nederlandse_student_gaat_niet_graag_naar_buitenland 
(met achtergrondartikel: Universiteit houdt student liever vast). 

5 Men denke bijvoorbeeld aan de Nijmeegse B-in-vijf regel (http://www.onderwijsethiek.nl/?p=346; 
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=354). 

6 Vergelijk de doelstellingen van de Universiteit van Tilburg bij het werven van getalenteerde studenten 
(http://www.onderwijsethiek.nl/?p=669). 

7 Vergelijk ook de Akademie-assistentschappen (http://www.onderwijsethiek.nl/?p=461). 


