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1 MINOR ALS ONDERDEEL VAN JE STUDIE
Dit hoofdstuk definieert begrippen en licht de belangrijkste bepalingen over minors toe.

1.1

HET BEGRIP MINOR

Een minor is onderdeel van je studie aan een hogeschool. Meestal volg je een minor in het derde of vierde jaar
van je studie. De minor is een 30 studiepunten 1 (ECTS) omvattend, samenhangend programmadeel van je
studie. Een minor is bedoeld om je kennis en kunde te verdiepen of te verbreden. Bij verdiepen kun je denken
aan het volgen van een minor die jou in staat stelt om je verder te ontwikkelen in een specifiek, specialistisch
aspect van jouw toekomstige beroep. Bij verbreden gaat het erom dat je je blik op de maatschappij en
samenleving vergroot en dat je je richt op wat meer algemene onderwerpen die jouw toekomstig werkveld
raken.

1.2

EEN MINOR VAN DE HZ KIEZEN

Als student van de HZ University of Applied Sciences (HZ) ben je verplicht een van de minors te volgen uit het
aanbod van onze hogeschool. Het overzicht van alle minors van HZ is beschikbaat op deze Learn-pagina. In
hoofdstuk drie van deze gids, en op de betreffende Learn-pagina, vind je informatie over hoe je een minor kiest
en hoe je je daarvoor aanmeldt.
De HZ stelt als voorwaarde dat je minor aansluit bij je studiekeuze en je studieloopbaan. Deze voorwaarde
wordt getoetst op het moment dat je je voor een minor aanmeldt. Verder dien je als HZ-student je propedeuse,
én in ieder geval minimaal 30 studiepunten in de hoofdfase te hebben behaald voordat je kan deelnemen aan
een minor. Deze en andere voorwaarden voor de minors zijn verwoord in de HZ Onderwijs- en Examenregeling
(OER, beschikbaar op de website van de HZ) en later in deze gids. In de uitvoeringsregeling (behorend bij de
Onderwijs- en Examenregeling, OER) van je opleiding kunnen ook nadere voorwaarden zijn beschreven.

1.3

EEN MINOR VAN EEN ANDERE HOGESCHOOL KIEZEN

Het kan zijn dat je een minor wil volgen bij een andere instelling voor hoger onderwijs in binnen- of buitenland.
In dat geval is vooraf schriftelijk toestemming van de (deel)examencommissie nodig: je kunt dus niet zomaar
een zogenoemde externe minor volgen. Je moet onder andere verantwoorden:
• wat de leerdoelen van de minor zijn;
• wat het niveau van de te kiezen minor is;
• dat de minor van je keuze aansluit bij je studiekeuze en studieloopbaan.
Meer informatie over het verkrijgen van toestemming voor het volgen van een minor buiten de HZ (“externe
minor”) vind je in hoofdstuk 3 van deze minorgids. Verder dien je als HZ-student je propedeuse, én in ieder
geval minimaal 30 studiepunten in de hoofdfase te hebben behaald voordat je kan deelnemen aan een minor.
Het aanbod van en de informatie over minors van andere hbo-instellingen in Nederland vind je via de website
www.kiesopmaat.nl. Lees vooral ook de veelgestelde vragen op de website van Kies op Maat waar duidelijk
wordt gemaakt dat de beslissing van de deelexamencommissie doorslaggevend is.
Voor het volgen van een minor van een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs neem je contact op met
International Office. Let er daarbij op dat je vroegtijdig begint met oriënteren, omdat er ook specifieke eisen
zijn (bv taaleisen) die je in eerdere studiejaren moet realiseren in je onderwijsprogramma. Voor meer
informatie, zie hoofdstuk 3.5 van deze gids.

1

Minors kunnen een omvang hebben van 15 EC of 30 EC. In totaal omvat het minordeel van je studieprogramma 30 EC,
wat je dus kunt invullen met twee minors van 15 EC of één minor van 30 EC.
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2 MINORAANBOD
Op deze HZ-brede Learn-pagina is steeds een actueel overzicht beschikbaar van de minors die HZ aanbiedt.
Daarbij wordt steeds per semester aangegeven wat het minoraanbod is. Als je in september wilt starten met
een minor, kies je voor één van de minors uit semester 1, wil je in februari starten met een minor dan kies je
voor één van de minors uit semester 2. Zie voor de specifieke startdatum van de semesters het HZ-jaarrooster
op de website van de HZ.
Op de pagina met het minoroverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen minors die in het Nederlands worden
aangeboden en minors die in het Engels worden aangeboden. Daarnaast wordt de omvang van de minors
aangegeven: 15 of 30 studiepunten. Als je voor een minor kiest die een omvang heeft van 30 studiepunten,
volg je dus uiteindelijk één minor. Als je voor minors kiest met een omvang van 15 studiepunten, volg je dus
twee minors. Voor iedere minor kunnen bepaalde voorwaarden gelden om mee te doen: die informatie vind je
op de specifieke minor-pagina’s in het HZ Minor-aanbod op Learn.
Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk van deze gids kun je ook een minor volgen aan een andere
hogeschool of universiteit. Op het HZ Minor-aanbod op Learn vind je een aantal door de HZ aanbevolen
externe minors. Onze ervaring is dat deze minors een bijzonder goede aanvulling kunnen zijn op je opleiding.
Daarom vinden we het belangrijk om deze specifieke minors op deze manier onder de aandacht te brengen.
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3 VOORLICHTING EN INSCHRIJVING
Als je een minor wil kiezen spelen voorlichting, begeleiding en de procedure die je moet volgen een belangrijke
rol. Deze zaken worden uiteengezet in dit hoofdstuk.

3.1

VOORLICHTING

In deze HZ-minorgids zijn de belangrijkste zaken verzameld die je over minors moet weten. Ook in de
uitvoeringsregeling (behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling, OER) van je opleiding kunnen nadere
voorwaarden zijn beschreven voor het kunnen starten van een minorprogramma in je studie. De OER en
uitvoeringsregeling is te vinden op de HZ website.
Natuurlijk wil je je graag informeren over de inhoud van onze minors. De beste manier daarvoor is het
bestuderen van de informatie die op de HZ Minorpagina wordt gepubliceerd. Alle HZ minors zijn daar
beschreven. Je vindt daar ook informatie over algemene regels en procedures. Voor het volgen van een
buitenlandminor worden specifieke voorlichtingsmomenten georganiseerd: zie daartoe hoofdstuk 3.5 van deze
gids. Je opleiding kan daarnaast specifieke bijeenkomsten organiseren.

3.2

BEGELEIDING BIJ HET MAKEN VAN JE KEUZE

Als je als HZ-student een minor wilt volgen, is het van belang op tijd te beginnen met oriënteren: voor HZminors een jaar van tevoren, voor een minor naar het buitenland zeker anderhalf jaar van tevoren. Het is
verstandig om goed geïnformeerd te zijn over de minor van je keuze: door deze minorgids en de informatie op
de HZ Minorpagina op Learn te bestuderen. Voor aanvullende, inhoudelijke vragen kun je contact opnemen
met de minor-eigenaar (zie daarvoor de specifieke informatie bij de verschillende minors).
Wanneer je een minor in het buitenland wilt volgen, kun je contact opnemen met het HZ International office
(zie ook hoofdstuk 3.5). Als je een minor in het buitenland wilt volgen moet je erop letten dat je vaak meer dan
een jaar voordat je aan de minor gaat beginnen de eerste voorbereidingen moet treffen. Zie voor meer
informatie over het volgen van een minor in het buitenland de informatie op de HZ website (www.hz.nl,
onderdeel “Studeren aan de HZ”, onder “Studie en stage in het buitenland”).
Als je ondanks alle voorlichtingsmogelijkheden niet tot een minorkeuze kunt komen, kun je je wenden tot je
studieloopbaancoach. Ook een gesprek met verschillende minor-eigenaren kan helpen. Je kunt natuurlijk ook
ouderejaars studenten benaderen om te vragen naar hun ervaringen.

3.3

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR EEN HZ-MINOR

Het daadwerkelijk starten van een minor aan de HZ is altijd afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten.
Als er te weinig belangstelling blijkt te zijn voor een minor, kan de minor geannuleerd worden. Je dient je via de
HZ Minorpagina op Learn tijdig aan te melden voor een HZ-minor. De deadlines voor aanmelden vind je op die
betreffende pagina. De opleiding informeert je er uiteindelijk over of je voor de minor van je keuze geplaatst
wordt.
De voorwaarden om een minor te mogen volgen vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) HZ, artikel
3.8 en in de uitvoeringsregeling bij het OER van je opleiding, artikel 2.2.9. Als HZ-student dien je je propedeuse,
én in ieder geval minimaal 30 studiepunten in de hoofdfase te hebben behaald voordat je kan deelnemen aan
een minor. Als je als HZ-student een minor kiest uit het interne HZ-aanbod hoef je geen toestemming aan te
vragen van de deelexamencommissie. Let er wel op dat er voor het volgen van een minor door de opleidingen
nadere voorwaarden kunnen worden gesteld. Vraag dit na bij je studieloopbaancoach (SLC) en bij de
minoreigenaar.
Minorgids
Vastgesteld door College van Bestuur dd. 21 mei 2019

versie 5.03, 25 maart 2019

6

3.4

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR EEN EXTERNE MINOR VIA KIES OP MAAT

Zoals eerder vermeld in deze gids kun je ook een minor volgen bij een andere instelling voor hoger onderwijs in
Nederland. Informatie daarover vind je via de website http://www.kiesopmaat.nl/. Overleg met je
studieloopbaancoach en bespreek met hem of haar de verantwoording van je keuze. Jij moet kunnen aantonen
dat de door jou gekozen minor aanvullend (verdiepend of verbredend) is voor jouw opleiding. Soms is dat vrij
eenvoudig, in andere gevallen vraagt dat een uitgebreide motivering. Let er op dat je als HZ-student de
propedeuse, én in ieder geval minimaal 30 studiepunten in de hoofdfase moet hebben behaald voordat je kan
deelnemen aan een minor.
Bij iedere minor die op Kies op Maat is gepubliceerd staat een uiterste inschrijfdatum vermeld. Hou daar
rekening mee als je je gaat oriënteren op een externe minor. Als je een keuze hebt gemaakt uit het aanbod op
Kies op Maat, kun je daar een leerovereenkomst laten aanmaken 2. Daarnaast dien je via de HZ Minorpagina op
Learn óók kenbaar te maken dat je een minor via Kies op Maat wilt volgen. De “Kies op Maat”leerovereenkomst print je uit en onderteken je. Deze leerovereenkomst dien je samen met een motivatiebrief
in bij de deelexamencommissie. Het academiebureau kan je de contactgegevens van de deelexamencommissie
geven. In je motivatiebrief beschrijf je in ieder geval:
• je redenen om een externe minor te volgen;
• de leerdoelen van de minor;
• het niveau van de minor van je keuze;
• hoe de minor van je keuze aansluit bij je studiekeuze en studieloopbaan.
Vergeet in je motivatiebrief niet je contactgegevens te vermelden.
De deelexamencommissie let er bij de behandeling van je aanvraag vooral op:
• of de doelstellingen en het niveau van de te kiezen minor voldoende verantwoord zijn, én
• of de doelstellingen en het niveau van de te kiezen minor niet ook bereikt zouden kunnen worden met een
HZ-minor.
De keuze voor een externe minor wordt niet altijd goedgekeurd. Er zijn verschillende redenen denkbaar om
een minor af te keuren. De meest voorkomende zijn:
• De omvang van het programma voor de minorperiode is niet gelijk aan de vereiste 30 EC;
• Het programma wordt niet op het juiste niveau aangeboden;
• Het programma overlapt het reguliere programma van de opleiding;
• Het programma van de minor leidt niet aantoonbaar tot verbreding of verdieping van jouw competenties;
• Het programma van de minor is geen samenhangend geheel, maar een verzameling losstaande cursussen;
• Het programma van de minor wijkt inhoudelijk niet wezenlijk af van een HZ-minor, waardoor de noodzaak
tot het volgen van een externe minor niet kan worden aangetoond;
• Je aanvraag is onvolledig.
Als je de toestemming van de deelexamencommissie hebt gekregen, stuur je de ondertekende
leerovereenkomst naar de instelling waar je de minor wil volgen (het adres daarvan vind je op de
leerovereenkomst). Als deze gastinstelling ook akkoord is met je aanvraag, kun je je echt inschrijven. Hoe je dat
moet doen, zal de gastinstelling je vertellen. Je vindt in bijlage 1 een toelichting op de rollen en
verantwoordelijkheden van de (deel)examencommissie van je eigen opleiding en het opleidingsmanagement
van de instelling waar je een minor wilt volgen.

2

Selecteer op Kies op Maat de minor van je keuze, en klik op de knop “Aanmelden”. Een leerovereenkomst wordt dan voor
je aangemaakt.
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3.5

AANMELDEN VOOR EEN MINOR BUITENLAND

Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 1.3 van deze gids kun je als HZ-student ook een minor volgen bij een
instelling voor hoger onderwijs in het buitenland. Je dient dan in ieder geval je propedeuse, én minimaal 30
studiepunten in de hoofdfase behaald te hebben voordat je kan deelnemen aan een minor. Voor de
volledigheid: als je niet aan de HZ als student bent ingeschreven kun je dus niet via de HZ een minor buitenland
volgen.
Een buitenlandminor is vaak geen vast pakket van één of meer cursussen; doorgaans mag je zelf het
minorpakket uitzoeken en samenstellen (maar wel op de voorwaarden zoals in deze gids beschreven). De HZ
hanteert een vastgestelde lijst van partnerinstellingen waar je een minor kunt volgen. Informatie daarover is
beschikbaar via het International Office van de HZ.
De voorlichting voor de buitenlandminor (die je in je derde studiejaar volgt) begint in november van je tweede
studiejaar (met de zogeheten WilWegDagen). Je kunt je aanmelden voor de minor studie buitenland via de
website van HZ. Aanmelden kan gedurende twee periodes. De eerste periode is vanaf begin november tot eind
november in je tweede leerjaar. De tweede periode is van medio januari tot eind maart in je tweede leerjaar.
De precieze aanmelddata staan op de informatiepaginas van het International Office Ook vind je daar in welke
aanmeldperiode je je voor een minor in het eerste en/of het tweede semester van het daaropvolgende jaar
kunt inschrijven. Na de genoemde deadlines is de aanmeldperiode gesloten en worden geen aanmeldingen
meer geaccepteerd. Na de deadlines vindt een selectie plaats. Als je in de selectierondes geselecteerd bent,
krijg je dat te horen van het International Office en kun je - onder voorbehoud van goedkeuring door de
deelexamencommissie - je minor volgen in het eerste of tweede semester van het derde jaar van je studie.
De eerste stap om goedkeuring van de deelexamencommissie aan te vragen, is om contact op te nemen met je
studieloopbaancoach en met hem de verantwoording van je keuze te bespreken. Jij moet kunnen aantonen dat
de door jou gekozen minor aanvullend (verdiepend of verbredend) is voor jouw opleiding. Soms is dat vrij
eenvoudig, in andere gevallen vraagt dat een uitgebreide motivering.
Als je een keuze hebt gemaakt uit het aanbod van buitenlandse minors (of cursussen die gezamenlijk worden
aangemerkt als minor; zie inleiding van deze paragraaf) kun je een “learning agreement” laten aanmaken
waarin de inhoud van de vakken die je gaat volgen, beschreven is 3. Dat aanmaken doe je via MyHZ. Daar kun je
een learning agreement downloaden waarin je de titels van de vakken vermeldt die je wilt gaan volgen. Voeg
hier ook de omschrijving van de vakken bij. Daarnaast dien je via de HZ Minorpagina op Learn óók kenbaar te
maken dat je een buitenlandminor wilt volgen. De learning agreement onderteken je en dien je samen met een
motivatiebrief in bij de deelexamencommissie. Het academiebureau kan je de contactgegevens van de
deelexamencommissie geven. In je motivatiebrief beschrijf je in ieder geval:
• je contactgegevens;
• je redenen om een buitenlandse minor te volgen;
• de leerdoelen van de minor;
• het niveau van de minor van je keuze;
• hoe de minor van je keuze aansluit bij je studiekeuze en studieloopbaan.
De deelexamencommissie let er bij de behandeling van je aanvraag vooral op dat de doelstellingen en het
niveau van de te kiezen minor voldoende verantwoord en geborgd is.
Besef dat aanvragen voor een buitenlandse minor niet altijd worden goedgekeurd. De meest voorkomende
redenen om een verzoek voor een minor af te keuren, zijn:
3

Soms gebeurt het dat een cursus die je hebt gekozen als onderdeel van een buitenlandminor vanwege bepaalde redenen
geen doorgang kan vinden. Daarom is het verstandig om voor meer dan 30 EC aan cursussen goedkeuring aan te vragen
zodat je altijd een “reserve”-cursus hebt in het geval een cursus niet doorgaat.
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•
•
•
•
•
•

Het programma van de minor omvat niet de vereiste 30 EC;
Het programma wordt niet op het juiste niveau aangeboden;
Het programma overlapt het reguliere programma van de opleiding;
Het programma van de minor leidt niet aantoonbaar tot verbreding of verdieping van jouw competenties;
Je kunt niet aantonen dat je aan het einde van je tweede studiejaar je propedeuse behaald zult hebben;
Je aanvraag is onvolledig.

Let er op dat er ook specifieke taaleisen kunnen gelden waar je aan moet voldoen op het moment dat je begint
met de minor. De algemene eisen die gesteld worden als je in een Engelstalig land (zoals de UK, USA, Canada,
Singapore, Hong Kong, India etc.) wilt gaat studeren, zijn:
•

Je moet twee semestervakken (of vier blokvakken) op Engels-B1 niveau met een voldoende hebben
afgerond, én

•

Je moet één semestervak (of twee blokvakken) op Engels-B2-niveau met een voldoende hebben afgerond.
Dat betreft de semestercursus “Argument Writing and Persuasive Presentations” (4207), of de beide
blokcursussen “Argument Writing” (34007) en “Persuasive Presentations” (34008).

Naast deze algemene taaleisen kunnen de taaleisen ook afhankelijk zijn van de specifieke minor en de
specifieke instelling waar je de minor wil volgen. International Office kan je hier meer over vertellen. Ook in de
Onderwijs- en Examenregeling (en de daarbij behorende uitvoeringsregeling) van je opleiding kunnen eisen zijn
verwoord. Voor studenten van de opleiding International Business and Languages (IBL) staan de specifieke
taaleisen voor Frans, Duits en Spaans per partnerinstelling bij de informatie op de Moveon website.
Als je de toestemming van de deelexamencommissie hebt gekregen, lever je de ondertekende learning
agreement weer in bij International Office, door deze te uploaden in je eigen Moveon dossier. Je ontvangt
hierover automatisch gegenereerde e-mail berichten van het International Office. Meer informatie hierover
vind je op de HZ website bij Studie Stage Buitenland/Financiën en beurzen.
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4

STUDENT VAN ANDERE INSTELLING

Als niet-HZ student kun je ook minors van de HZ volgen. Het aanbod van de minors aan de HZ, waarvoor je je
als niet-HZ student kunt aanmelden, is te vinden op de website www.kiesopmaat.nl. Dat betekent
vanzelfsprekend dat je als niet-HZ student de minors van HZ die niet op Kies op Maat staan, niet kunt volgen.
Als je een HZ-minor wil volgen is de eerste stap om een keuze te maken uit het aanbod op Kies op Maat.
Vervolgens ga je in gesprek met de minor-eigenaar of met de opleidingscoördinator van de opleiding die de
minor verzorgt. Je vindt in bijlage 1 een toelichting op de rollen en verantwoordelijkheden van de
(deel)examencommissie van je eigen opleiding en het opleidingsmanagement van de instelling waar je een
minor wilt volgen. In dit gesprek kan dan worden bepaald of je de juiste voorkennis hebt om de HZ-minor van
je keuze succesvol te volgen. Wees je ervan bewust dat niet altijd gegarandeerd kan worden of een minor
doorgaat. Zelfs als een minor doorgang vindt, kunnen we niet altijd garanderen dat je geplaatst wordt.
Sommige opleidingen geven prioriteit aan eigen (HZ-)studenten.
Vervolgens selecteer je de minor van je keuze op de website van Kies op Maat, en klik je op de knop
“Aanmelden”. Er wordt dan een leerovereenkomst voor je aangemaakt. Die print je uit en neem je mee naar de
studieadviseur van je eigen instelling die je verder kan helpen bij het krijgen van toestemming van je
examencommissie. Als je die toestemming hebt gekregen, stuur je de ondertekende leerovereenkomst naar de
HZ (het adres vind je op de leerovereenkomst). Als er vanuit de HZ akkoord is gegeven op je aanvraag, kun je je
gaan inschrijven.
Je schrijft je via Studielink in bij de opleiding 4 van de HZ waaronder de minor valt en je levert een Bewijs van
Betaald Collegegeld (ten behoeve van een tweede inschrijving aan de HZ) in bij het Studentenbureau van de
HZ. Dit bewijs kun je opvragen bij de studentenadministratie van jouw eigen hogeschool. De informatie over de
start van de minor, je rooster, de benodigde literatuur etc. ontvang je via de minor-eigenaar of de
opleidingscoördinator, en wordt ook gepubliceerd op onze digitale leeromgeving.

4

Je kunt hierover meer informatie krijgen bij het studentenbureau van de HZ
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BIJLAGE 1: ROLBESCHRIJVINGEN BIJ EXTERNE
MINOR
Als je als HZ-student kiest voor een minor op een andere hogeschool, of als je als niet-HZ-student kiest voor
een minor op de HZ, dan krijg je te maken met verschillende partijen die inspraak hebben in je minorkeuze. De
belangrijkste partijen waar je te maken mee krijgt, zijn de (deel)examencommissie en het
opleidingsmanagement. Hieronder zijn de rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verwoord (tekst
is opgesteld op basis van teksten op de website van Kies op Maat).

EXAMENCOMMISSIE VAN JE EIGEN OPLEIDING
De examencommissie van de “thuis”-instelling (de instelling waar je je opleiding volgt):
•
•
•
•
•
•
•

heeft inzicht in je studieresultaten;
beoordeelt of het keuzeonderwijs past binnen je portfolio;
beoordeelt of het keuzeonderwijs de status van de module (vak of minor) binnen de eigen instelling kan
dragen en als zodanig ook als studieresultaat geldt;
ondersteunt de studiebegeleider bij de besluitvorming over de leerovereenkomst. Hierbij verleent men jou
formeel toestemming om het keuzevak te volgen;
verschaft indien nodig aan de gastinstelling inzicht in je portfolio bijvoorbeeld wanneer er aan formele
ingangseisen voldaan moet worden;
houdt toezicht op de verwerking van het uiteindelijke studieresultaat in het studentvolgsysteem;
houdt er rekening mee dat de studiekosten met de gastinstelling zullen worden verrekend.

Om deze taak goed te vervullen, maakt de examencommissie gebruik van de leerovereenkomst en de daarbij
behorende bijlagen, waarin alle relevante informatie over de te volgen module is opgenomen.

OPLEIDINGSMANAGEMENT VAN DE GASTINSTELLING
Het opleidingsmanagement van de gastinstelling (de instelling waar je een minor wilt volgen) draagt er zorg
voor dat het convenant dat met de deelnemende instellingen overeen is gekomen, op een correcte wijze
uitgevoerd wordt. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de aangeboden informatie, de organisatie rondom het
onderwijs (taken docent), de correcte informatievoorziening (taak informatiebeheerder). Het
opleidingsmanagement speelt hierbij een belangrijke faciliterende rol.
Het opleidingsmanagement bij de gastinstelling:
•
•
•
•
•
•
•

beoordeelt of de leerovereenkomst de correcte gegevens bevat;
beoordeelt of de leerovereenkomst is ondertekend door de examencommissie van de thuisinstelling;
beoordeelt of je voldoet aan de beschreven ingangseisen;
ziet er op toe dat de thuisinstelling deelneemt aan het samenwerkverband rond Kies Op Maat (in verband
met de te doorlopen procedures);
draagt zorg voor of ziet toe op je inschrijving;
draagt bij aan de informatievoorziening voor andere betrokkenen binnen de eigen instelling (de centrale
contactpersoon, examencommissie, student- en financiële administratie);
draagt zorg voor het informeren van de docenten en andere betrokkenen.

Minorgids
Vastgesteld door College van Bestuur dd. 21 mei 2019
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