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MINOR IN HET BUITENLAND FMR 

2022 – 2023 

 
Algemene informatie 
In plaats van aan de HvA kan je ook je minor in het buitenland volgen. Minoren zoals wij dat kennen in 

Nederland - een gespecialiseerd programma van een half jaar voor 30 EC -, komen in het buitenland 

(nog) niet veel voor. 

 
Partneropleidingen in Scandinavië, België en (beperkt) in Duitsland, bieden samenhangende minoren 

aan. 

 
Een aantal Europese partneropleidingen bieden afzonderlijke vakken aan in het Engels. In overleg kan 

hier een specifiek vakkenpakket van 30 EC samengesteld worden die jij als minor programma kunt 

volgen. 

 
Buiten Europa zijn er beperkte mogelijkheden om een minor te volgen. Onze faculteit Maatschappij en 

Recht heeft overeenkomsten met een Japanse universiteit, een universiteit in Zuid-Korea en het NIMAR 

biedt HBO minoren aan in Marokko. 

 
Soms is het mogelijk om regulier onderwijs bij andere Europese partners (informatie International 

Office) te volgen. Daarvoor is kennis van de taal van het land vereist. Denk daarbij aan een semester 

onderwijs volgen bij één van onze partneropleidingen in Vlaanderen. 

 
Bij een aantal van onze minoren kun je voor het onderzoeksdeel van de minor naar het buitenland. Dat 

houdt in dat je in de periode november - januari weg kunt. 

Dit geldt voor de volgende minoren: 

• Community Organizing and Human Rights 

• Jeugdhulp 
 

Voor alle partnerscholen geldt dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Het aantal beschikbare 

plekken is afhankelijk van de afspraken die wij met deze partner hebben gemaakt. Neem voor de 

mogelijkheden binnen de minor van jouw voorkeur contact op met desbetreffende minorcoördinator. 

Kijk daarnaast op de Engelstalige website voor aanvullende informatie. 

 
Toestemming examencommissie 
In de meeste gevallen geldt dat vooraf toestemming nodig is van de examencommissie van je opleiding. 

Omdat het vaak ook nog niet zeker is of je minor in het buitenland door kan gaan, word je geadviseerd 

om je ook in te schrijven bij een minor van de HvA. 

 
Financiën 
Als je een minor volgt bij een partneropleiding in Europa, dan kun je een aanvraag indienen voor een 

Erasmus+beurs van 150 tot 250 euro per maand (afhankelijk van het land waar je heen gaat). Let op: Dit 

is geen garantie op een beurs! 
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Vind je een minor bij een opleiding die geen partner is, dan is er geen vergoeding mogelijk en komen de 

kosten van het onderwijs voor eigen rekening. 

 
Aanmelding 
Nadat je uitgebreid informatie hebt ingewonnen en hebt overlegd over de mogelijkheden bij de 

coördinator internationalisering van jouw opleiding, draagt hij/zij jouw top 1,2 of 3 voor aan het 

International Office. 

 
Let op: Er is een procedure voor het doorlopen van alle stappen. Zie de flyer op onze webpagina az- 

studie en stage in het buitenland, om te weten welke stappen dit zijn. 

 
Sommige minoren worden alleen in het eerste (vaak aangeduid als fall semester) of tweede (vaak 

aangeduid als spring semester) semester aangeboden. Dit geldt ook voor de vakken. 
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Partnerinstellingen Faculteit Maatschappij en Recht 
Let op: met sommige scholen hebben we een overeenkomst voor alle opleidingen van onze faculteit. Bij 

anderen hebben we een overeenkomst met specifieke opleidingen. Als er een overeenkomst is met een 

of meerdere specifieke opleiding(en), hebben wij dit hieronder vermeld. 

 
 

België 

• Antwerpen Thomas More Hogeschool (Toegepaste Psychologie) 
Applied Psychology 
http://www.thomasmore.be/english/applied-psychology-international-study-programme 

 

• Antwerpen Artesis Plantijn 

European project semester 

http://eps.ap.be/ 

 
Education and Social Work in a Metropolitan Context 

https://www.ap.be/en/opleiding/education-and-social-work-metropolitan-context-es-mc 

 

• Antwerpen Karel de Grote Hogeschool (Social Work + Toegepaste Psychologie) 
Crossing Borders https://www.kdg.be/international/kdg-in-english#crossingborders 

 

• Brussel Odisee 
The role of the social worker in the heart of Europe 

http://www.odisee.be/en/exchange-programme 

 

• Brugge HOWEST (Toegepaste Psychologie) 

https://www.howest.be/en/programmes/bachelor/applied-psychology 

 

• Gent Hogeschool Gent (HBO-Rechten) 
https://www.hogent.be/en/future-student/exchange-programmes 

 
 

Denemarken 
• Aarhus VIA University College 

Head, Heart, Hands 
https://en.via.dk/programmes/education-and-social-studies/head-heart-hands-exchange 
 
Nature in Social Education 
https://en.via.dk/programmes/education-and-social-studies/nature-in-social-education-exchange 

 

• Kopenhagen University College Copenhagen (UCC) 
Pedagogical Work with Children and Young people in a European Perspective 

https://ucc.dk/international/study-ucc/what-can-i-study/study-social-education/pedagogical-work- 

children 

 

• Kopenhagen University College Copenhagen 
http://www.phmetropol.dk/English/Study+programmes/Social+Work 

http://www.thomasmore.be/english/applied-psychology-international-study-programme
http://eps.ap.be/
http://eps.ap.be/
https://www.ap.be/en/opleiding/education-and-social-work-metropolitan-context-es-mc
https://www.kdg.be/international/kdg-in-english#crossingborders
http://www.odisee.be/en/exchange-programme
https://www.howest.be/en/programmes/bachelor/applied-psychology
https://www.hogent.be/en/future-student/exchange-programmes/
https://en.via.dk/programmes/education-and-social-studies/head-heart-hands-exchange
https://en.via.dk/programmes/education-and-social-studies/nature-in-social-education-exchange
https://ucc.dk/international/study-ucc/what-can-i-study/study-social-education/pedagogical-work-children
https://ucc.dk/international/study-ucc/what-can-i-study/study-social-education/pedagogical-work-children
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• Roskilde University College Absalon 
Children at Risk 
https://phabsalon.dk/english/undergraduate-exchange-programmes-and-courses-in- 

english/children-at-risk/ 

 

• Viborg VIA University College 
Creative learning and animation 
http://www.viadenmark.cn/en/programmes/creative-learning-and-animation-exchange 

 
Social entrepreneurship 
https://en.via.dk/programmes/education-and-social-studies/social-entrepreneurship-exchange 

 
 

Duitsland 
Let op: in Duitsland loopt het wintersemester van oktober tot maart en het zomersemester van 

maart/april tot juli. 

 

• Frankfurt University of Applied Sciences 
Social Work: Transnational 
https://www.frankfurt-university.de/en/studies/international-office/incomings/ 

 

• Berlin Alice Salomon Hochschule 
School of Social Work 
https://www.ash-berlin.eu/en/ash-international/exchange-at-ash-berlin/studying-at-ash- 

berlin/#c7405 

 

• Düsseldorf University of Applied Sciences 
https://www.hs-duesseldorf.de/prospectivestudents/exchangestudents 

 

• Berlin HMKW Hochschuke Media und Kommunikation Wirtschaft 

Alleen Duitstalig onderwijs mogelijk! 

http://www.hmkw.de/international-office/erasmus-incoming/ 

 

• Hof University of Applied Sciences (HBO-Rechten) 
https://www.hof-university.com/international/incoming-students-and-faculty/exchange- 

students/course-options.html 

 

• HWR Berlin (HBO-Rechten en Bestuurskunde) 
https://www.hwr-berlin.de/en/study/international-study/ 
 

• München University of Applied Sciences 
https://www.hm.edu/en/course_offerings/courses_in_english/index.en.html 

 
 

Estland 

• School of Governance Law and Society 
http://www.tlu.ee/en/studies/Incoming-Exchange-Studies/Exchange-Courses/School-of- 

https://phabsalon.dk/english/undergraduate-exchange-programmes-and-courses-in-english/children-at-risk/
https://phabsalon.dk/english/undergraduate-exchange-programmes-and-courses-in-english/children-at-risk/
http://www.viadenmark.cn/en/programmes/creative-learning-and-animation-exchange
https://en.via.dk/programmes/education-and-social-studies/social-entrepreneurship-exchange
https://www.frankfurt-university.de/en/studies/international-office/incomings/
https://www.ash-berlin.eu/en/ash-international/exchange-at-ash-berlin/studying-at-ash-berlin/#c7405
https://www.ash-berlin.eu/en/ash-international/exchange-at-ash-berlin/studying-at-ash-berlin/#c7405
https://www.hs-duesseldorf.de/prospectivestudents/exchangestudents
http://www.hmkw.de/international-office/erasmus-incoming/
http://www.hmkw.de/international-office/erasmus-incoming/
https://www.hof-university.com/international/incoming-students-and-faculty/exchange-students/course-options.html
https://www.hof-university.com/international/incoming-students-and-faculty/exchange-students/course-options.html
https://www.hwr-berlin.de/en/study/international-study/
https://www.hm.edu/en/course_offerings/courses_in_english/index.en.html
http://www.tlu.ee/en/studies/Incoming-Exchange-Studies/Exchange-Courses/School-of-Governance-Law-and-Society
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Finland 

• Helsinki HUMAK 
Adventure Education 
Expertise in NGO and Youth Work 
http://www.humak.fi/en/study-in-humak/civic-activities-and-youth-work/ 

 

• Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 
http://www.metropolia.fi/en/degree-programmes/welfare-human-functioning/social-services- 

tuition-in-english/ 

 
• Espoo Laurea University of Applied Sciences 

https://www.laurea.fi/en/studying-and-applying/bachelors-programmes-in-english 
 
 

Hongarije 

• Budapest Eötvös Loránd University 
https://www.elte.hu/en/incoming-mobility 

 
 

Italië 

• Rome Sapienza University (HBO-Rechten en SJD) 
https://www.uniroma1.it/en/pagina/study-sapienza 

 
 

Japan 
• Fukuoka – Seinan Gakuin University (HBO-Rechten) 

http://www.seinan-gu.ac.jp/eng/ 
 
 

Korea 
• University of Seoul 

http://global.uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do 
 
 
Marokko 
Specifieke mogelijkheid voor het volgen van een minor in Marokko via de Universiteit van Leiden 

 
 

Noorwegen 

• Oslo: Oslo Metropolitan University (MET) 
Child welfare and Creative Methods in Social Work  

https://www.oslomet.no/en 
 
 
Oostenrijk 

• Wenen: FH Campus Wien (Social Work en Bestuurskunde) 
https://www.fh-campuswien.ac.at/en/international/incomings.html 

 

http://www.humak.fi/en/study-in-humak/civic-activities-and-youth-work/
http://www.metropolia.fi/en/degree-programmes/welfare-human-functioning/social-services-tuition-in-english/
http://www.metropolia.fi/en/degree-programmes/welfare-human-functioning/social-services-tuition-in-english/
https://www.laurea.fi/en/studying-and-applying/bachelors-programmes-in-english
https://www.elte.hu/en/incoming-mobility
https://www.uniroma1.it/en/pagina/study-sapienza
http://www.seinan-gu.ac.jp/eng/
http://global.uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do
https://www.oslomet.no/en
https://www.fh-campuswien.ac.at/en/international/incomings.html
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• Dornbirn: FH Voralberg 
https://www.fhv.at/en/studies/international/exchange-students-incomings/ 

 
 
Portugal 
• Lissabon 

Let op: masterniveau! 

https://www.iscte-iul.pt/ 

 
 

Slovenië 

• University of Ljubljana 
https://www.fdv.uni-lj.si/en/study/exchange-programmes 

 
 

Spanje 

• Madrid: Universidad Complutense de Madrid 
(alleen mogelijk in 2e semester) 

https://trabajosocial.ucm.es/Courses-offered-in-English 

 
 

Turkije 
• Istanbul, Yeditepe University 

30 ECT programma’s. Vakken kunnen gevolgd worden aan de Faculty/Department of Economics and 

Administrative Sciences, Psychology, Sociology or Law. 

http://www.yeditepe.edu.tr/en/academic/undergraduate-programs 

 
 
Verenigd Koninkrijk 
• Edinburgh Napier University (HBO-Rechten en SJD) 

http://www.napier.ac.uk/ 
 

• University of Wolverhampton 
https://www.wlv.ac.uk/courses/undergraduate/ 

 
• Newcastle, Northumbria University 

https://www.northumbria.ac.uk/international/ 
 
 

Zweden 

• Stockholm University 

Social Work 

https://www.su.se/ 

https://www.socarb.su.se/ 

 
 
 
 

https://www.fhv.at/en/studies/international/exchange-students-incomings/
https://www.iscte-iul.pt/
https://www.fdv.uni-lj.si/en/study/exchange-programmes
https://trabajosocial.ucm.es/Courses-offered-in-English
http://www.yeditepe.edu.tr/en/academic/undergraduate-programs
http://www.yeditepe.edu.tr/en/academic/undergraduate-programs
http://www.napier.ac.uk/
https://www.wlv.ac.uk/courses/undergraduate/
https://www.northumbria.ac.uk/international/
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.socarb.su.se/
http://www.socarb.su.se/
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Zwitserland 

• Winterthur: Zurich University of Applied Sciences 

Voornamelijk Duitstalig onderwijs! 

https://www.zhaw.ch/en/university/ 

 

https://www.zhaw.ch/en/university/
https://www.zhaw.ch/en/university/

