
Geachte heer / mevrouw, 

De student van wie u dit formulier heeft ontvangen, heeft u gevraagd als referentie omdat 
hij/zij 
graag wil deelnemen aan het Erasmus Honours Programme 2019 van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

Aan dit programma, dat speciaal ontworpen is voor ambitieuze en talentvolle 
bachelorstudenten, 
kan slechts een selecte groep studenten deelnemen. 

Studenten die zich hiervoor aanmelden, worden geselecteerd op basis van hun cijferlijst en 
motivatiebrief. Het voorliggende referentieformulier heeft als doel een aanvullend beeld te 
krijgen 
van de student, zodat beter bepaald kan worden of de student geschikt is om deel te nemen 
aan het 
Erasmus Honours Programme. 

Om het formulier goed in te kunnen vullen, is het van belang dat u de student goed kent, 
zodat u een goed beeld hebt van zijn/haar kwaliteiten en werkstijl. Het Erasmus Honours 
Programme is een pittig programma dat naast het reguliere studieprogramma wordt 
gevolgd en zeker niet voor iedere 
student is weggelegd. Wees daarom eerlijk in uw mening over de student. Het kan 
voorkomen dat de organisatie van het Erasmus Honours Programme na ontvangst van dit 
formulier contact met u 
opneemt om verdere informatie in te winnen over de betreffende student. 

Wanneer u het formulier hebt ingevuld, kunt u dit teruggeven aan de student die het, 
samen met 
zijn/haar motivatiebrief zal indienen bij de organisatie van het Erasmus Honours 
Programme. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 
Mariëlle Elenbaas 
Adviseur Opleidingen 
Erasmus Academie 



Referentieformulier Erasmus Honours Programme 2019 (Over Grenzen) 

Naam van de student op wie dit formulier betrekking heeft:  

Uw gegevens 
• Uw naam:
• School, bedrijf of organisatie waaraan u verbonden bent:
• Uw e-mailadres:
• Uw telefoonnummer:

Uw relatie met de student 
• Hoe lang kent u de student?

• Wat is uw relatie met de student? Bijvoorbeeld docent, werkgever, collega of
studiegenoot

• Welke positie, verantwoordelijkheden of taken heeft /had de student in de situatie
waarin u hem/

• haar kent?

Uw mening over de student 

Geef uw mening over onderstaande stellingen. 

• De student heeft doorgaans een actieve houding

• De student heeft verantwoordelijkheidsgevoel

Datum: Handtekening 


