
Honourslabs 
 

Verrassend onderwijs over 
spraakmakende thema’s 



Er zijn altijd mensen die graag verder willen kijken dan de dagelijkse 
onderwijspraktijk. Of je nu student bent of docent. De Radboud Honours 
Academy biedt al jarenlang interessante programma’s aan voor studenten 
die een extra uitdaging willen aangaan, waarbij verdieping, verbreding en 

persoonlijke ontwikkeling centraal staan.  

Steeds vaker blijkt dat er naast deze langdurige programma’s ook behoefte 
is aan kortlopende trajecten. Voor studenten om zich even onder te 
dompelen in een actueel of maatschappelijk relevant thema, of voor 

docenten die eens willen experimenteren met vernieuwende vormen van 
onderwijs.  

Daarom is de Radboud Honours Academy vijf jaar geleden gestart met het 
aanbieden van honourslabs. Speciaal voor studenten en docenten die een 

keer iets nieuws willen uitproberen. In vijf jaar tijd hebben al ruim 300 
gemotiveerde studenten deelgenomen aan een van de 21 honourslabs, die 

werden begeleid door meer dan 30 bevlogen docenten. 

In dit boekje beschrijven we vijf voorbeelden van honourslabs die we de 
afgelopen jaren hebben aangeboden. Daarbij geven we een aantal 

praktische tips voor docenten die overwegen om ook eens een honourslab 
te organiseren. We hopen dat je je hierdoor laat inspireren!  

Voorwoord 
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Een honourslab is een proeftuin 
voor nieuwe vormen van onderwijs. 
Studenten kunnen in een 
honourslab ervaringen opdoen 
buiten de normale kaders van hun 
studie. En docenten kunnen via 
honourslabs experimenteren met 
innovatieve werkvormen, 
vernieuwende thema’s en creatieve 
eindproducten. 

Honourslabs zijn toegankelijk voor 
studenten van alle opleidingen. Als 
studenten zich aanmelden, 
motiveren ze waarom ze graag mee 
willen doen en hoe het honourslab 
bij kan dragen aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. Op basis van de 
motivaties van studenten wordt 
een groep samengesteld. In de 
praktijk betekent dit dat een 
honourslab bestaat uit een 
interdisciplinaire groep van 
gemotiveerde studenten.  

In een honourslab gaan de 
studenten aan de slag met een 
actueel thema; bijvoorbeeld een hot 
topic in de wetenschap of een 
onderwerp dat in het nieuws is. 
Studenten ontvangen hiervoor geen 
ec’s aangezien het honourslab 
extracurriculair onderwijs betreft, 
dat naast de reguliere studie wordt 
gevolgd. 

De opzet van een honourslab is 
flexibel. Zo kan het aantal 
deelnemers en de tijdsduur 
variëren, afhankelijk van het thema 
en de gekozen werkvormen. De 
belangrijkste kenmerken van een 
honourslab zijn: 

Experimenteren.  
In een honourslab wordt er 
geproefd aan verschillende vormen 
van onderwijs. Bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van 
vernieuwende samenwerkings-
vormen of door oplossingen aan te 
dragen voor échte vraagstukken 
van externe organisaties. 

Activeren.  
Een ander kenmerk van een 
honourslab is dat studenten actief 
aan het werk gaan. De nadruk ligt 
op dóen. Denk aan een interactieve 
nieuwsanalyse of gezamenlijk 
brainstormen over nieuwe 
concepten. 

Creëren.  
In een honourslab wordt altijd iets 
gecreëerd of ontwikkeld. In 
sommige gevallen staat vooraf vast 
wat het gewenste eindproduct is, 
en in andere gevallen bepalen 
studenten gedurende het proces 
welk eindproduct  
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passend is bij de opdracht. 
Voorbeelden van eindproducten 
zijn een bedrijfsplan voor een  
spin-off, een app, of een zelf 
geregisseerde documentaire. 

Interdisciplinariteit.  
Het honourslab heeft een 
interdisciplinair karakter, vanuit de 
overtuiging dat door de 
confrontatie van verschillende 
perspectieven nieuwe creatieve 
inzichten ontstaan. 

Voor studenten 
Studenten die deelnemen aan 
honourslabs zijn voorafgaand aan 
het onderwijs al zeer gemotiveerd. 
Ze willen graag meer weten over 
het thema, vanuit een intrinsieke 
motivatie. Rosan Stoekenbroek nam 
in 2021 deel aan een honourslab, en 
ze legt uit dat de grote ruimte voor 
creativiteit haar het meeste 
aansprak: “Het verraste mij hoe 
anders het onderwijs was dan mijn 
reguliere vakken op de universiteit. 
De nadruk lag juist op éérst buiten 
de box denken, buiten je 
theoretisch kader, en vanuit de 
persoon om wie het gaat. Ik denk 
dat we daar in de wetenschap af en 
toe aan voorbijgaan. Ik was altijd al 
creatief en associatief: ik vind het 
heel leuk om nieuwe dingen te 
bedenken. In het honourslab heb ik 
geleerd deze creativiteit weer in te 
zetten en het creatief proces te 

structureren. Het is daarmee echt 
een toevoeging aan het normaal 
universitair onderwijs.”  

Voor docenten 
Ook voor docenten kan het veel 
opleveren om een honourslab te 
organiseren. Waar je in het 
reguliere onderwijs gebonden bent 
aan leerdoelen, kun je in een 
honourslab je eigen onderwijs 
vormgeven. Een honourslab is een 
hele toegankelijke manier om te 
bekijken of bepaalde methodes 
werken om dit wellicht in het 
reguliere curriculum te kunnen 
verwerken. Vanuit andere 
disciplines leer je, ook als docent, 
wat andere belangrijke insteken zijn 
en je denkt samen met de 
studenten na over onderwerpen. 
Op die manier leer je ook zelf om 
buiten je eigen terrein te kijken.  

Professor Bert Steenbergen legt uit 
wat het doceren van een 
honourslab hem gebracht heeft: 
“Als je in het regulier onderwijs 
lesgeeft, ben je heel erg gebonden 
aan leerdoelen. De studenten 
moeten dit en dat, zus en zo leren.  



 

3 

Bij het honourslab kun je nadenken 
wat voor het interdisciplinair 
onderwijs interessant kan zijn, maar 
wat ook jouw eigen onderwijs en 
onderzoeksproject verder helpt. Ik 
vind het heel inspirerend. Ik zie bij 
studenten ideeën waar ik nog nooit 
zelf was opgekomen.” 

Deze inzichten zijn niet alleen 
nuttig bij het honourslab zelf, maar 
het draagt ook bij aan je 
professionele ontwikkeling als 
docent: “Je bent allemaal 

opgegroeid in een bepaalde 
wetenschappelijke discipline. Dat 
vormt je, maar dat beperkt je ook 
tot op zekere hoogte. Ik denk dat de 
honourslabs wel een mooie manier 
zijn om die disciplines te verlaten. 
Het is voor jezelf, als docent,  ook 
heel verfrissend.” 
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1. Het eerste honourslab - Aansluiten bij actualiteit 

In het voorjaar van 2017 werd 
het allereerste een honourslab 
georganiseerd. “We merkten 
dat onze studenten behoefte 
hadden aan meer kortlopende 
programma's die dicht op de 
actualiteit stonden. Dat sloot 
ook aan bij hetgeen wij als 
Radboud Honours Academy 
wilden bereiken: sneller 
aansluiten bij 
maatschappelijke 
vraagstukken die nu spelen,” 
vertelt Charlotte Brand, 
toenmalig 
programmaregisseur bij de 
Radboud Honours Academy. 
Daarom stond dit eerste 
honourslab in het teken van 
de Nederlandse en Duitse 
verkiezingen. Op dat moment 
een zeer actueel thema, dat 
dagelijks het nieuws 
domineerde.  

De studenten die deelnamen 
aan dit honourslab kwamen 
wekelijks bijeen om het 
nieuws te analyseren. Daarbij 
gingen ze een paar stappen 
verder dan hoe ze normaal 
naar het nieuws zouden 
kijken. Onder begeleiding van 
Charlotte Brand, historicus 
Harm Kaal en tal van 
gastdocenten vanuit 

verschillende disciplines, 
keken ze niet alleen naar 
klassieke media zoals televisie 
en kranten, maar ze 
bestudeerden ook sociale 
media en analyseerden ze de 
impact van opiniepeilingen op 
het stemgedrag van mensen. 
Een van de studenten licht 
toe: “Tot vlak voor de 
verkiezingsdatum wist een 
groot deel van de kiezers nog 
niet op welke partij ze gingen 
stemmen. Peilingen 
beïnvloeden het stemgedrag. 
We hebben daarom samen 
met wetenschappers 
stilgestaan bij de vraag hoe 
representatief peilingen zijn. 
Bij veel van de bureaus die 
peilingen doen, kunnen 
mensen zich bijvoorbeeld uit 
eigen beweging aanmelden. 
Daar komt geen goede 
steekproef uit voort. Dat is 
belangrijk om te weten.” 

Daarnaast gingen ze echt het 
werkveld in. Ze bezochten 
journalisten, spraken met 
toenmalig kamerlid Rob Jetten 
(D66) en woonden het grote 
verkiezingsdebat in Carré bij. 
Brand herinnert zich dat de 
groepsdynamiek meteen heel 
goed was:  
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“Dit waren allemaal studenten die 
heel bewust meer wilden weten 
over politiek en samenleving. 
Sommige studenten hadden 
vanwege hun studie, of vanwege 
het feit dat ze al politiek actief 
waren een voorsprong maar er 
waren ook studenten die graag 
meer wilden leren over hoe de 
politiek in de praktijk werkt en 
welke machten en tegenmachten 
daar spelen. Bijzonder bij dit eerste 
lab was dat alle studenten al een 
honoursprogramma deden, en dit 
lab daar dus nog bovenop volgden. 
Ze waren dus echt intrinsiek 
gemotiveerd. Het was kortlopend 
en daardoor ook intensiever.  
 

We vormden direct een hechte 
groep met elkaar van studenten en 
begeleiders.” 

De rolverdeling tussen studenten 
en begeleiders ontstond bij dit 
eerste honourslabs op een heel 
natuurlijke manier. Het was niet 
hiërarchisch, maar juist heel 
gelijkwaardig. Studenten konden 
input geven voor de bijeenkomsten 
en stonden bij elke bijeenkomst 
met gasten aan het roer. Op deze 
manier was het ook een leerzame 
ervaring voor de begeleiders.  
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 Kies een thema dat regelmatig in het  
nieuws komt 

 Blijf niet alleen in de collegebanken,  
maar ga het werkveld in 

 Zorg voor een gelijkwaardige rolverdeling 
tussen docenten en studenten  
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Honourslabs: 

• Het feest van de democratie 
Een media-analyse van de politieke campagne van 2017 

• Post-truth 
Kunst en wetenschap in tijden van alternatieve feiten 
en nepnieuws 

 
Studenten:  20 
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2. Post-truth - verschillende visies van 

wetenschap en kunst 

Het begrip post-truth maakte 
in 2017 een razendsnelle 
opmars. In landen over de 
gehele wereld werd het 
politieke en maatschappelijke 
debat steeds meer 
gekenmerkt door halve 
waarheden en leugenachtige 
aannames. Volgens de 
toenmalige Amerikaanse 
president Trump was 
klimaatverandering 
bijvoorbeeld een slinkse truc 
van de Chinese overheid, 
terwijl de Russische president 
Poetin beschikte over een 
clandestien leger van trolls om 
propaganda, hoaxes en 
desinformatie te verspreiden. 
Ook in Nederland ging het 
steeds vaker over 'alternatieve 
feiten' met betrekking tot 
veiligheid, gezondheidszorg of 
migratie. Waarheid en 
werkelijkheid bleken steeds 
vaker uiterst subjectief: harde 
cijfers, objectieve feiten en 
inhoudelijke expertise waren 
ondergeschikt aan 
onderbuikgevoelens en 
persoonlijke opvattingen. 

Wetenschappers en 
journalisten zijn op zoek naar 
‘de waarheid’ maakten zich 
dus grote zorgen over deze 

trend. Kunstenaars, schrijvers 
en filmmakers worden echter 
beschouwd als grootmeesters 
van de menselijke 
verbeeldingskracht. Zij maken 
duidelijk dat feiten – als ze al 
bestaan – dikwijls worden 
ingekleurd, verdoezeld, 
verdraaid en weggemoffeld. 
Bovendien zijn ze als geen 
ander in staat om onze 
maatschappelijke en politieke 
realiteit kritisch te verbeelden. 

Maar hoeveel ruimte krijgt de 
artistieke verbeelding eigenlijk 
in een postwaarheidstijdperk? 
En wat is nog de rol van 
theater, dans en literatuur, als 
iedereen opeens in staat blijkt 
om een eigen werkelijkheid te 
creëren? Deze vraagstukken 
stonden centraal bij het 
honourslab over post-truth. 
Dit honourslab stond niet 
alleen open voor studenten 
van de Radboud Universiteit, 
maar ook voor studenten van 
de kunstacademie ArtEZ 
University of the Arts. Op die 
manier werden de 
uiteenlopende visies van 
wetenschappers en 
kunstenaars letterlijk bij elkaar 
gebracht. Onder begeleiding  
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van cultuurwetenschapper Martijn 
Stevens discussieerden de 
studenten over concepten als 
‘kennis’ en ‘waarheid’. Daarnaast 
participeerden ze in het 
internationale filmfestival 
InScience, dat eveneens in het 
teken van post-truth stond.  

Een deel van het programma stond 
van tevoren vast, maar de 
studenten kregen verder alle ruimte 
om zelf werkvormen te bedenken of 
workshops voor te bereiden. “Als ze 
iets doen waar ze zelf achter staan 
en waar ze echt iets van zichzelf in 
kunnen leggen”, vertelt Martijn 
Stevens, “dan gaan studenten veel 
verder dan voor een invuloefening 
en komen ze vaak ook met heel 
verrassende dingen.” Bovendien liet 
deze werkwijze mooi zien op 
hoeveel verschillende manier je 
kunt reflecteren op een thema als 
post-truth. Zo gaven 
filosofiestudenten van de 
universiteit een mini-college over 
het concept ‘waarheid’, en 
organiseerde een groepje ArtEZ-
studenten een workshop 
dansimprovisatie om het begrip 
‘verbeelding’ te verkennen. De 

discussies achteraf leidden tot veel 
nieuwe inzichten.  

Martijn Stevens reflecteert op het 
multidisciplinaire karakter van het 
honourslab: “Ik vond het mooi om 
te zien dat studenten in eerste 
instantie vaak uitgingen van de 
onderlinge verschillen en aan het 
einde van de bijeenkomsten juist 
allerlei overeenkomsten en 
dwarsverbanden zagen tussen hun 
ideeën of manieren van werken. Zo 
gaat dat vaak in multidisciplinaire 
groepen.” Op die manier heeft dit 
honourslab eraan bijgedragen dat 
de werelden van wetenschap en 
kunst elkaar een beetje beter 
hebben leren begrijpen.  
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 Geef studenten de ruimte voor 
eigen inbreng 

 Mik op een écht interdisciplinaire groep, 
bijvoorbeeld door samen te werken met een 
andere onderwijsinstelling 

 Zoek aansluiting bij externe organisaties  
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Honourslabs: 

• The future of food 
• You are politically connected 

Politieke betrokkenheid van jongeren  
• Midterm elections in the USA 

Blue wave or red tide? 
 
Studenten:  45 
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3. The future of food - variëren met opdrachten  

Studenten volgen honourslabs 
bovenop hun studie. Ze 
ontvangen hiervoor geen 
studiepunten of certificaat, ze 
doen het volledig vanuit hun 
eigen interesse en motivatie. 
Om te bepalen of een student 
een honourslab ‘gehaald’ 
heeft, is het dus belangrijk om 
vooral te kijken naar het 
proces. Doet de student actief 
mee tijdens de bijeenkomsten? 
Staat de student open voor 
nieuwe inzichten vanuit 
andere vakgebieden? 
Daarnaast vinden studenten 
het vaak prettig om naar een 
concreet eindproduct toe te 
werken, en om de opgedane 
kennis te delen met anderen. 
Maar wat verstaan we onder 
een ‘goed’ eindproduct, als het 
doel van een honourslab 
vooral gericht is op de 
ontwikkeling van de student, 
en niet op het toetsen van 
kennis? 

De Radboud Honours 
Academy heeft het honourslab 
‘The Future of Food’ twee keer 
georganiseerd. Beide edities 
waren qua opzet hetzelfde: 
een internationale groep 
masterstudenten volgde een 
aantal gastcolleges over de 

toekomst van voedsel, en 
gingen onder leiding van 
wetenschapsethicus Luca 
Consoli in discussie over 
actuele vraagstukken in dit 
thema. Hoe zorg je voor een 
eerlijke verdeling van voedsel 
over de wereld? Hoe ziet 
duurzame voedselproductie 
eruit? Hoe zorg je voor 
gezonde voedingspatronen? 
Daarnaast volgden de 
studenten een hands-on 
kookworkshop waarin ze 
leerden koken met insecten  
en zeewier.  

Bij deze twee edities hebben 
we geëxperimenteerd met 
twee verschillende 
eindproducten. Bij de eerste 
editie, in het voorjaar van 
2018, werkten we samen met 
FoodLog: het online 
nieuwsplatform over voeding, 
gezondheid en landbouw. 
FoodLog wordt zeer goed 
bezocht en trekt jaarlijks 1,5 
miljoen bezoekers. De 
eindopdracht was om een blog 
te schrijven voor FoodLog, 
gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis. 
Studenten mochten het thema 
en invalshoek vrij kiezen, als 
het maar over de toekomst van  
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voeding ging. De blogs werden 
vervolgens daadwerkelijk 
gepubliceerd op Foodlog, en de 
studenten werden uitgedaagd om 
actief deel te nemen aan de online 
discussies die naar aanleiding van 
de blogs ontstonden. Op deze 
manier hebben de studenten niet 
alleen hun opgedane kennis 
vertaald in hun eigen woorden, ze 
leverden ook een actieve bijdrage 
aan het publieke debat over 
voeding gerelateerde thema’s. 

Een jaar later vond de tweede editie 
van dit honourslab plaats. Dat jaar 
is het doel van het honourslabs iets 
aangepast: de docent Luca Consoli 
wilde de creativiteit van studenten 
prikkelen, en ze meer ‘out-of-the-
box’ over voeding en gezondheid 
laten nadenken. Daarom heeft 
docent Consoli gekozen voor een 
hele andere eindopdracht: 
ontwikkel op basis van de opgedane 
kennis én verschillende culturele 
achtergronden een 
toekomstbestendig recept. Tijdens 
de laatste bijeenkomst namen alle 
studenten hun gerechten mee, en 
ze presenteerden hoe hun gerecht 
zou kunnen bijdragen aan 
gezondere, eerlijkere of duurzamere 
voeding. Vervolgens zijn alle 
recepten inclusief 

wetenschappelijke onderbouwing 
samengevoegd in een Future of 
Food kookboek.  

Het is niet te zeggen welke van 
deze twee eindopdrachten beter is, 
of waar studenten meer van geleerd 
hebben. Bij het schrijven van het 
wetenschappelijke blog lag de 
nadruk bij politieke en 
beleidsvraagstukken, terwijl bij het 
ontwikkelen van recepten meer 
culturele en creatieve aspecten aan 
bod kwamen. De twee verschillende 
eindopdrachten dienden ieder een 
eigen doel. Door te experimenteren 
met verschillende varianten was het 
voor de betrokken docenten ook 
een leerzame proeftuin.  



 

14 

 Bedenk welk type eindopdracht  
het beste bij het leerdoel van het  
honourslab past. 

 Door inhoudelijke colleges af te wisselen met een 
actieve werkvorm (zoals een kookworkshop) 
stimuleer je studenten om creatiever te denken. 

 Als er culturele verschillen zijn rondom het 
thema, maak het honourslab dan Engelstalig en 
toegankelijk voor internationale studenten. 
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Honourslabs: 

• Anders gezegd: het klimaat 
Hoe creëer je betrokkenheid rondom 
klimaatverandering? 

• Innovation camps Gent-Nijmegen 
• The future of food 
• Als jij de baas zou zijn…  

Bouw je eigen onderwijs 
• A radical new transportation idea 

National Individual Floating Transport Infrastructure 
• Studentbestuurders 
 
Studenten:  85 
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4. Active living - Proeftuin voor nieuwe master  

“Hoe kunnen technologische 
innovaties bijdragen aan een 
gezonde en actieve leefstijl?” 
Dat is de centrale vraag 
waarmee studenten tijdens het 
honourslab “Innovaties voor 
een gezonde leefstijl”, aan de 
slag zijn gegaan. Het 
honourslab komt voort uit het 
interdisciplinaire 
onderzoeksproject “Active 
Living” van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, en 
het fungeerde als een pilot 
voor de beoogde 
interdisciplinaire master 
Actieve Leefstijl in Context. De 
frisse blik van studenten en 
hun andere kijk op bewegen, 
samen met de relevantie en 
urgentie van dit onderwerp 
zijn belangrijke drijfveren 
geweest voor de opzet van dit 
honourslab. Anouk Kerkhof, 
projectleider interdisciplinair 
onderwijs legt uit: “Wereldwijd 
worden mensen inactiever met 
grote negatieve gevolgen voor 
de fysieke en mentale 
gezondheid en hoge 
zorgkosten als resultaat. We 
willen dat tij keren en mensen 
weer actiever krijgen.”  

Met dit honourslab wilden 
Bert Steenbergen en Anouk 

Kerkhof meer inzichten krijgen 
in de werkvormen die passend 
zijn bij interdisciplinair 
onderwijs. Het onderwijs werd 
verzorgd door experts van 
meerdere faculteiten en van 
One PlanetResearch Center.  

Tijdens de eerste 
bijeenkomsten kregen de 
studenten via 
inspiratiecolleges allemaal 
dezelfde theoretische basis 
vanuit verschillende disciplines 
aangereikt. Daarna gingen 
studenten aan de slag met de 
gestructureerde en creatieve 
werkvorm ‘design thinking’. Bij 
de groepsindeling werd 
rekening gehouden met de 
verschillende studierichtingen, 
deze werden verspreid over de 
subgroepen, zodat er zoveel 
mogelijk perspectieven 
gedeeld konden worden.  

Kerkhof vertelt waarom dit 
een cruciale stap is: “Eerst 
moeten de studenten  
(h)erkennen dat ze 
verschillende achtergronden 
hebben en dat ze van elkaar 
kunnen leren. Mensen vinden 
het vaak lastig om te 
achterhalen welke kennis ze 
hebben en wat relevant is om 
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te delen met hun medestudenten, 
omdat ze er dagelijks mee bezig 
zijn. Je leert de pluspunten en 
minpunten van je eigen discipline 
hierdoor zien.” 

Met ‘design thinking’ leer je een 
vraagstuk op een andere manier te 
verkennen dan we gewend zijn op 
de universiteit, namelijk vanuit het 
perspectief van je doelgroep een 
oplossing ontwerpen (we noemen 
dat ‘op empathische wijze’ 
verkennen). De studentengroepen 
doorlopen verschillende 
onderzoeks- en ontwerpfasen om 
een oplossing voor de zelfgekozen 
doelgroep te creëren. 

Een groep studenten werkte aan 
een innovatie voor 
beweegstimulering voor mensen 
met het syndroom van Down. Waar 
een geneeskundestudent al de 
nodige voorkennis had over de 
medische achtergrond van deze 
mensen, wist een 
psychologiestudent juist weer meer 
over motivatiestrategieën. Een 
begeleider van mensen met het 
syndroom van Down, die de 
studenten gecontacteerd hadden, 
kon hierop aanvullen waar de 
interesses van deze mensen liggen 
en wat ze graag doen. Hierop 
ontstond het idee van de 
muziekpaal (zie infographic). 
 

Tijdens het ontwerpproces gingen 
de verschillende subgroepen 
allemaal verschillende kanten op, 
wat door de grote vrijheid die 
gegeven wordt ook mogelijk was. 
Dit maakte het een mooi, maar ook 
complex proces. Tijdens momenten 
van peerfeedback worden ideeën 
uitgewisseld en helpen de 
studenten elkaar verder. Waar 
studenten in het begin van de 
samenwerking erg gericht waren op 
de verschillen, verplaatste de focus 
zich gaande het proces steeds meer 
naar de overeenkomsten. Dit 
proces maakt dat studenten een 
goed zicht krijgen op hun 
voorkennis en even uit hun eigen 
bubbel worden getrokken. 

Het ontwerpproces ‘design 
thinking’ bleek een schot in de roos 
om de waarde van de 
interdisciplinariteit zo goed 
mogelijk tot zijn recht te laten 
komen. Steenbergen licht toe: “Je 
gaat in korte tijd aan de slag. Het 
dwingt studenten wel om snel te 
schakelen. Ze moeten echt in korte 
tijd dezelfde taal spreken, een 
probleem van verschillende hoeken 
aanvliegen, maar toch ook wel zien 
wat voor meerwaarde hun 
achtergrond en opleiding heeft voor 
de oplossing. Daarnaast heeft de 
creativiteit van de werkvorm heeft 
bijgedragen aan een succesvolle 
samenwerking. 
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 Kies een relevant en urgent  
onderwerp met impact  

 Werk samen met een maatschappelijke  
partner, die de prototypes of oplossingen 
eventueel uit kan voeren  

 Kies een creatieve werkvorm  
(zoals ‘design thinking’)  
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Noot bij infographic: De input uit de wetenschappelijke verslagen en prototypes 
zijn door Radboud Creative Collective verwerkt in infographics. Deze zijn verspreid 

bij doelgroepen, de Provincie Gelderland en het College van Bestuur. 

Honourslabs: 

• Breng Nijmegen in beweging 
• Wetenschap ontmoet kunst 

Da Vinci in de eenentwintigste eeuw 
• Studentbestuurders 
 
Studenten:  60 
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5.  RE:PLACE - Universiteit van de toekomst 

Het stereotype beeld van het 
onderwijs: een collegezaal 
waarin een docent een groep 
studenten onderwijst. De 
student zelf heeft hierin 
weinig tot geen invloed op het 
verloop van het curriculum of 
de invulling van de lessen. 
Voortkomend uit hun eigen 
gemis van zeggenschap over 
het eigen leerproces tijdens de 
studententijd, hebben Jur 
Koksma en Rozi Tóth, vanuit 
het onderzoeksproject ‘De 
toekomst van de academische 
wereld’, een honourslab 
georganiseerd, waarbij 
studenten zelf het heft in 
handen mochten nemen en 
hun eigen curriculum mochten 
ontwikkelen en uitvoeren. 
RE:PLACE is een 
transdisciplinair honourslab 
over het creëren van  
eco-sociale impact gericht op 
een bepaalde plaats en 
gemeenschap, waarbij de 
transformatie van het 
onderwijs een belangrijke rol 
speelde.  

Rozi Tóth, junior onderzoeker 
bij het Radboud Teaching and 
Learning Centre, vertelt: “Ze 
ontwikkelen een curriculum, 
maar ze voeren dit ook uit. Ze 
plannen het dus en 

organiseren het. Ze 
onderwijzen zichzelf eigenlijk.” 

De eerste editie van het 
honourslab “RE:PLACE – 
transforming urban 
ecosystems” vond plaats in het 
voorjaar van 2021. Vanuit het 
uitgangspunt dat we leven in 
het Antropoceen, een tijd van 
klimaatcrisis, gingen de 
studenten vanuit verschillende 
disciplines aan de slag met het 
creëren van maatschappelijke 
en duurzame impact. Vanuit 
het oogpunt van place-based 
en experiential learning, vond 
dit honourslab niet op de 
universiteit plaats, maar 
grotendeels bij Bodemzicht, de 
regeneratieve boerderij in 
Nijmegen. Het honourslab 
kent geen onderscheid tussen 
studenten en docenten, 
iedereen is deelnemer in het 
programma. Hoe het 
programma eruit zou gaan 
zien, was dan ook afhankelijk 
van wat de participanten 
wilden. 

 “Als ze docenten willen, dan 
moeten ze hen uitnodigen. Als 
ze yoga lessen willen, dan 
moeten ze dat organiseren. Als 
ze contact willen leggen met 
bedrijven, dan moeten zíj dat  
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doen,” licht Tóth toe.  

Binnen het honourslab werd er veel 
geïnvesteerd in de groep, specifiek 
in hoe iedereen zich voelde. 
Reflecties werden niet alleen maar 
ingeleverd, zodat een docent 
vervolgens door deze stapel heen 
kan werken. Er werd daarentegen 
écht aandacht aan besteed, waarbij 
holistisch management een 
belangrijke rol speelde. De 
participanten werd gevraagd wat 
hun belangrijkste waarde was en 
hier werd regelmatig op 
teruggekeken bij de reflecties. Dit 
maakte dat de studenten zelf 
duidelijk voor ogen kregen wat hun 
doel was en wat ze uit het 
honourslab wilden halen. 

Jur Koksma, Onderzoeker 
‘Transformatief leren’ bij de 
Radboudumc Health Academy, 
vertelt: "Wanneer studenten 
eenmaal deel hebben genomen aan 
RE:PLACE en veel hebben 
nagedacht over educatie zeggen ze 
dingen als ‘Ik ben benieuwd wat er 
gaat gebeuren als ik weer naar het 
reguliere onderwijs ga. Met deze 
mentaliteit ga ik ontzettend 
vervelend zijn voor de docenten.’ ”  

In het voorjaar van 2022 is de 
tweede editie van dit honourslab 
georganiseerd, met een nieuwe 
naam ‘RE:PLACE: “Staying in the 
Trouble” – Living Learning and 

Change-making in the 
Anthropocene’. Hierbij lag de focus 
nog meer op het samen creëren van 
een curriculum. Het eindproduct 
was dan ook niet waar het bij dit 
honourslab om draait, alles is 
gericht op het proces. “Het is leren 
om het leren”. 

Het honourslab was niet alleen 
leerzaam en uitdagend voor de 
participanten, maar ook de 
organisatoren gebruiken de 
ervaringen in het onderzoek dat 
gedaan wordt en voor de mogelijke 
ontwikkeling van een andere 
manier van leren in het hoger 
onderwijs. Tijdens het 
honoursprogramma moesten zij 
afleren om een onderwijzer te zijn 
en leerden zij te fungeren als 
facilitator, een wederzijds proces, 
waarbij er ruimte wordt geboden 
aan de ideeën van iedereen en 
iedereen van elkaar kan leren.  

Het honourslab geeft de 
mogelijkheid om te experimenteren 
met onderwijs op een manier 
waarop dat in het regulier 
onderwijs op dit moment niet 
mogelijk is.  

“We proberen nieuwe dingen. We 
zijn echt aan het pionieren, in 
zekere zin is het een veilige plek, 
omdat het ‘maar’ een lab is,” licht 
Koksma toe. 
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 Laat het onderwijs plaatsvinden  
op een locatie die relevant is voor  
het thema 

 Besteed veel aandacht aan reflectie  
tijdens het onderwijs 

 Ga de leerervaring samen met de  
studenten aan 
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Honourslabs: 

• RE:PLACE (2x) 
• Innovaties voor een gezonde leefstijl 
• Wetenschap ontmoet kunst 

Da Vinci in de eenentwintigste eeuw 
• Samen voor de stad 
• Accelerating the transition towars animal-testing-free 

medical science 
• Studentbestuurders 
 
Studenten:  117 
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Geïnspireerd geraakt? 

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten?  

Neem contact op en verken de mogelijkheden. 

honours@honours.ru.nl 

Colofon 

Radboud Honours Academy, maart 2022 

Tekst   Floor Binkhorst 

   Veerle Driessen 

Vormgeving  Radboud Creative Collective  

   Lina van Otterdijk 

Foto’s   Bert Beelen 

   Ted van Aanholt 

   Sophie Teunissen 

   Martijn Stevens 

   Rozi Tóth 








	Omslag.pdf
	Boekje Honourslabs_final.pdf

