
Antwoorden op F.A.Q . en algemene Minoreninformatie voor SMO-studenten  
  
  
  
  

Een externe minor. Mag dat? Hoe en wat?  
  

Op Sharepoint bij onderwijs_minoren  tref je de link aan naar de examencommissie. Daar kun je de 
lijst inzien met de externe minoren die je als SMO student (na aanvraag gedaan te hebben bij dezelfde 
examencommissie) zeker wel en zeker niet mag volgen.  

  
Het criterium waarop de examencommissie bepaalt of een externe minor wel of niet gevolgd mag 
worden door SMO studenten is de overlap met ons eigen curriculum. Als er (teveel) overlap is, heeft 
een minor niet voldoende toegevoegde waarde. Een minor moet juist in een toereikende mate 
verdiepend of verbredend zijn. Je moet altijd voldoen aan de algemeen geldende 
instapvoorwaarden. Dat wil zeggen dat je je gehele propedeusejaar én 40 studiepunten uit de 
hoofdfase behaald moet hebben.   

  
Bij deze link tref je ook de nodige informatie aan wat je hoe moet doen als je een minor binnen de 
HvA, maar buiten SMO wilt volgen en als je een minor buiten de HvA wilt volgen.  

  
Als je een minor buiten de HvA wilt doen, tref je het aanbod op www.kiesopmaat.nl aan.  

  

Als je een externe minor hebt gevolgd binnen de HvA moet de gastinstelling waar je de minor hebt 
gevolgd je punten toekennen in SIS. Hou dat zelf goed in de gaten. Als je een minor buiten de HvA 
hebt gevolgd moet de examencommissie een origineel certificaat of een gewaarmerkte kopie 
ontvangen van de opleiding waar je de minor gevolgd hebt, waarmee zij jouw punten in SIS kan 
laten zetten door onze administratie. Daar moet de naam van de gevolgde minor op staan en het 
cijfer dat je hebt gekregen. Op deze wijze krijg je de 30 punten toegekend. Voeg bij het certificaat 
ook de in het begin door de examencommissie afgegeven toestemming toe. Dit is een pdf die je per 
mail is toegestuurd. De examencommissie is vervolgens verantwoordelijk dat de set bij de 
administratie terecht komt.  

  
Inschrijven/uitschrijven  

  
Bij https://minoren.mijnhva.nl/ vind je het minorenaanbod van zowel je eigen opleiding als van de 
gehele HvA. De datum waarop je je ingeschreven moet hebben wordt op sharepoint en op de 
monitoren van FBSV bekend gemaakt. Na het verstrijken van deze datum kun je je niet meer 
inschrijven!  
Er zijn per semester altijd twee inschrijfperioden. Waarom? De eerste is bedoeld voor elke student 
om zich in te schrijven voor de voorkeursminor. Het kan zijn dat jouw voorkeursminor “vol” is. Een 
aantal minoren heeft een maximum aantal inschrijvingen. Het kan ook zijn dat jouw 
voorkeursminor te weinig inschrijvingen heeft. Elke minor heeft een minimum aantal inschrijvingen 
nodig om van start te mogen gaan. Je hoort van de minorencoördinator na de eerste 
inschrijfperiode of je je minor niet kunt volgen vanwege een van de twee bovenstaande redenen. 
SIS houdt bij wie zich wanneer inschrijft. Het tijdstip is bindend (Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt). Je komt niet op een wachtlijst. Je kunt de minorcoördinator vragen of hij je laat weten of er 
nog plek is tegen de tijd dat de minor begint. Het kan zijn, dat er nog een aantal studenten zijn, die 
zich bedenken en zich uitschrijven.  Het kan ook zijn dat studenten zich inschrijven, terwijl ze niet 
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aan  de eisen voldoen (propedeuse en 40 studiepunten). Het is in deze situatie wel aan te bevelen 
je voor een andere minor in te schrijven. Je hebt immers geen zekerheid.  
Op de minorenpagina van de HvA wordt bijgehouden welke minoren vol zijn. Je ziet altijd de laatste 
updatedatum.  

  
Als een van de bovengenoemde zaken aan de orde is, kun je je dus nog inschrijven in de tweede 
inschrijfperiode. Daar is deze inschrijfperiode voor bedoeld.  

  
Als je je wilt inschrijven voor een academische minor (Minor Master Preparation) gelden er speciale 
instapvoorwaarden. De toelating en inschrijving verloopt via de minorencoördinator René 
Randsdorp i.d.m.randsdorp@hva.nl .   

  
Als je je ooit hebt ingeschreven voor een minor, blijft je inschrijving van kracht tot je alles gehaald 
hebt. Als je herkansingen moet maken die buiten de gestelde minorperiode vallen, hoef je je dus 
niet nogmaals in te schrijven. Als je besluit een minor, waarvoor je je hebt ingeschreven, NIET te 
volgen, dien je je wel uit te (laten) schrijven via SIS. Binnen de inschrijftermijn kun je je zelf 
uitschrijven, daarna moet dit gedaan worden door de functioneel beheerder van SIS (mevrouw M. 
van der Ploeg. m.s.van.der.ploeg@hva.nl   

  

Als je vragen hebt of je wel of niet bent ingeschreven of als het inschrijven niet lukt (kortom SIS 
gerelateerde vragen) moet je je wenden tot de functioneel beheerder. Als je een reden meent te 
hebben je buiten de daarvoor gestelde termijnen toch in te willen schrijven voor een minor kan dit 
alleen uitgevoerd worden door deze functioneel beheerder. De beheerder voert deze SIS-handeling 
uit NADAT hij toestemming van de examencommissie heeft gekregen. Je moet derhalve EERST 
toestemming aan de examencommissie vragen om na het verstrijken van de termijn nog inschreven 
te kunnen worden. Realiseer je goed, dat als je een externe minor volgt, dat je ook afhankelijk bent 
van de gastopleiding. Die moet je ook toestemming geven de minor te volgen. (Ook daar gelden 
soms instapvoorwaarden wat betreft voorkennis en een minimum- en maximum aantal 
inschrijvingen.)  

  
Als je je hebt ingeschreven voor een minor en als je van de examencommissie geen toestemming 
krijgt deze minor te volgen, vanwege een niet toereikend aantal studiepunten, word je door de 
functioneel beheerder uitgeschreven. Je mag dan ook niet aan je hoofdfase 2/3-stage beginnen.  

  
Als je minorvakken wilt volgen die niet bij de door jou gekozen minor horen, kun je het best de 
betreffende docent raadplegen. Deze kun je bijvoorbeeld inzetten voor vrije studiepunten.  

  
Buitenland  

  
Als je een minor in het buitenland wilt volgen moet je voor wat betreft de procedure contact met het 
International Office sn-international@hva.nl opnemen. Je kunt vooraf ook je coach raadplegen. 
Natuurlijk moet de examencommissie ook het volgen van een buitenlandse minor goedkeuren.  

  
Inschrijven voor tweede minor.  
  
Je mag onder bepaalde voorwaarden een tweede minor volgen. Je moet dit altijd bij de 
examencommissie aanvragen. Wil je een 2e  minor volgen buiten de HvA moet je die zelf betalen.   
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Algemene en specifieke informatie minoren  
Informatie over de FBSV minoren tref je in een beknopte versie aan op Sharepoint  

  
René Randsdorp  

  
i.d.m.randsdorp@hva.nl  
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