
Aanmelding en toelating Honours Track Tackling Global Challenges  

De FGGA Honours Track Tackling Global Challenges (TGC) volgt het onderwijsreglement van 
de Honours Academy. In aanvulling op artikel 5.3 van dit onderwijsreglement volgen hierna 
de specifieke toelatingseisen als wel de toelatingsprocedure van TGC.  

Toelatingseisen TGC 

 De student haalt zijn propedeuse in 1 jaar en is dus op schema met zijn studie (de student 
wordt voor die tijd voorlopig toegelaten); 

 De student heeft een cijfergemiddelde van minimaal 7.0 en heeft bij de aanmelding eind 
januari 30 EC studiepunten behaald; 

 De student heeft de discipline en de tijd om een extra programma te volgen; 
 De student voelt zich betrokken bij de uitdagingen van deze tijd; 
 De student is gemotiveerd om zich in te zetten voor zijn bachelor studie en TGC en is van 

plan beide studies met succes af te ronden. 

Toelatingsprocedure TGC  

TGC heeft jaarlijks 80 plaatsen beschikbaar. Deze plaatsen worden bij de eerste instroom als 
volgt toegekend: 
 

 De helft van de plaatsen wordt toegekend aan studenten van FGGA – Bestuurskunde en 
Security studies – met minimaal een 7.0 en 30 EC. Als het totaal aantal FGGA studenten het 
beschikbare aantal plaatsen overschrijdt, vindt loting plaats.  

 De andere helft van de plaatsen worden toegewezen aan studenten van de andere 
faculteiten met een cijfergemiddelde van 7.0 of hoger en 30 EC. Hierbij wordt ervoor gezorgd 
dat studenten van alle betrokken studierichtingen minimaal twee (of minder als het aantal 
sollicitanten niet toereikend is) plaatsen krijgen.  

 Studenten uit studies met meer dan twee sollicitanten worden geselecteerd op basis van 
loting naar rato van het aantal sollicitanten per studie.1 

 Als er minder dan 50% FGGA studenten zijn, dan vallen de overgebleven plaatsen toe aan de 
studenten van andere faculteiten. Als het aantal studenten van andere faculteiten minder 
dan 50% is, vallen de plaatsen toe aan de FGGA studenten.  

 

Criteria om door te kunnen stromen naar het tweede jaar 
Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar moet de student aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

 De student heeft zijn propedeuse gehaald met een cijfergemiddelde van 7.0 of hoger (voor 
zijn bachelor, zonder medeweging van de prestaties voor Honours).  

 De student heeft het eerstejaars Honoursvak van 5 EC behaald.  

 

                                                           
1 Voorbeeld: na toedeling aan FGGA studenten, zijn er nog 40 plaatsen over. Er hebben 80 studenten van 
andere faculteiten/studierichtingen gesolliciteerd die voldoen aan de voorwaarden. De 80 studenten doen vijf 
verschillende studies: 54 IRO, 19 Int. Studies, twee geschiedenis, drie psychologie en twee aan de TU Delft. De 
studenten geschiedenis en TU Delft worden zonder loting geplaatst en van de psychologie studenten worden er 
twee ingeloot. De overige 34 plaatsen worden gedeeld op het totaal aantal IRO en IS studenten. Hieruit komt 
een percentage van 0,46% dat wordt vermenigvuldigd met het aantal van 54 IRO en 19 International studies. 
Van de 19 studenten International studies worden 9 studenten ingeloot, en van de 54 IRO studenten 25.  



Door het FB aangewezen voor toelating en afwijzing  
 Honours Coördinator 

 Profileringshoogleraar (bij diens afwezigheid de vice-decaan of het hoofd O&O).  

Perioden van aanmelden 

Startmoment Aanmelden 

Tweede semester van eerste 
studiejaar 

Vanaf december 
Deadline: 1 februari  

Eerste semester van tweede 
studiejaar 

Vanaf juni mits er plaatsen beschikbaar zijn gekomen 
(maximum is 80 plaatsen) 
Deadline: 1 september  

Aanmeldingsprocedure 

Studenten kunnen zich voor de eerste instroom vanaf december tot en met 31 januari 

aanmelden. De toelatingsprocedure wordt in de eerste week van februari afgerond.  

Voor zover er plaatsen in het programma zijn vrijgekomen, kunnen studenten zich voor de 

tweede instroom vanaf juni tot en met 31 augustus aanmelden. De toelatingsprocedure 

wordt in de eerste week van september afgerond.  

Door de student aan te leveren informatie.  

1. Een motivatiebrief (maximaal 1 A4) waarin de student beschrijft: 
o Wat hij/zij van het Honours programma TGC verwacht. 
o Wat hij/zij zelf denkt te gaan bijdragen aan TGC  
o Waarin de student omschrijft welke betrokkenheid bij de uitdagingen van 

onze tijd hij/zij heeft of voelt. 
2. Een officiële cijferlijst van zijn of haar bacheloropleiding; 
3. Curriculum vitae 

Procedure daarna 

De Honours Coördinator is door het FB aangewezen om op basis van de toelatingsprocedure 
toe te laten dan wel af te wijzen, waarbij de loting onder het toeziend oog van de 
profileringshoogleraar plaatsvindt. Bij het ontbreken van de profileringshoogleraar vervult 
de vice-decaan of het hoofd O&O deze rol.  
De toelating is het eerste jaar voorwaardelijk, totdat duidelijk is dat de propedeuse is 
behaald met 7.0 of hoger, alsmede het Honours vak uit het eerste jaar is behaald.  

Bij aanmelding in het tweede studiejaar vindt de selectie plaats na afronding van de 
propedeuse op basis van dezelfde procedure als in het eerste jaar. De student die aan alle 
criteria voldoet wordt definitief toegelaten. De student  ontvangt dan begin oktober van de 
Honours Academy een brief over de toelating. 


