
FAQ: Minor in het buitenland 
 
Minor buitenland 

Voorbereiding  Als ik in februari een minor in het buitenland wil doen, waarmee moet ik 
dan beginnen? 
o Kijk op de webpagina International Office HBO-ICT. Neem contact met 

het International office. Maak een top 3 van de partnerinstellingen. 
Deze staan op onze International office website.  

 Moet ik gewoon doorgaan met voorbereidingen voor de minor in februari of 
moet ik daarmee wachten tot en met oktober?  
o Doorgaan met de voorbereiding, maar nog geen vliegticket boeken. 

 Nadat ik geaccepteerd ben bij de partnerinstelling in de US, kan ik alles 
regelen totdat ik de betalingen moet gaan doen? 
o Ja 

 

Aanmelden / 
Nominatie 

 Als mijn aanmelding voor semester 2 niet doorgaat om wat voor reden ook,  
kan ik mij dan voor een volgend semester opnieuw aanmelden? 
o Ja 

 Je kan je dus alleen aanmelden bij scholen die op de lijst van de 
international office staan? Of kan het wel, maar betaal je dan dubbel? 
o Bij een niet partnerinstelling van HBO-ICT betaal je zowel aan de HvA als 

aan de partnerinstelling. 
 Wanneer is de deadline voor een  minor in semester 2? 
o deadline 1e ronde: 1 februari voor zowel semester 1 als semester 2  

deadline 2e ronde: 15 september voor de overgebleven plekken in 
semester 2 (Zie de webpagina: Minor in het buitenland) 

 Word een nominatie en acceptatie van de partnerinstelling gebaseerd op je 
studiepunten en motivatie of bijv. ook cijfers? Bijv. stel je hebt vakken met 
6jes gehaald, wordt dat mee gecalculeerd? 
o Ook met alleen zessen op de cijferlijst maak je kans op nominatie. Het 

gaat er ook om of je de HvA goed kan vertegenwoordigen. 
 Als ik niet genomineerd wordt voor een minor in februari, wat ga ik dan 

doen in februari? 
o Zorg dat je ook aangemeld staat voor een minor bij de HvA, dan kun je 

daar altijd op terugvallen. 
 

Studiepunten  Hoe weet ik of ik genoeg studiepunten krijg bij de partnerinstelling? 
o Er zijn verschillende punten systemen in de wereld. Overleg met ons 

international office 
 Stel je moet zoiets als wiskunde nog inhalen maar dat kan pas vanaf volgend 

schooljaar, heb je daar nog tijd voor om dat te doen voor februari? Dat zou 
het enige in principe zijn wat ik dan nog moet doen in het eerste semester 
van volgend jaar, oftewel het semester voor de minor. 
o Ja. Probeer geen achterstand te hebben op het moment dat je vertrekt. 

 

taal  Is het nodig om de Japanse taal te leren als ik een minor in Japan wil volgen? 

https://student.hva.nl/hbo-ict/az-lemmas/algemeen/faculteiten/fdmci/international-office-hbo-ict/international-office-hbo-ict.html?origin=WPlfD6LLTXCzB4xWBKSxbw
https://student.hva.nl/hbo-ict/az-lemmas/algemeen/faculteiten/fdmci/minor-in-het-buitenland-hbo-ict/buitenlandse-minor-hbo-ict.html?origin=WPlfD6LLTXCzB4xWBKSxbw


o Ja, je moet een bewijs van een cursus Japans laten zien. In de Corona 
periode is dat lastig maar bewijs van zelfstudie kan nu als uitzondering 
ook. 

Vakken  Zoals ik begrijp moet je voor een minor in het buitenland zelf je 
studieprogramma samenstellen o.b.v. de vakken die deze universiteit 
aanbied? 
o Ja, want de partnerinstellingen hebben geen minoren, alleen de 

partnerinstellingen OsloMet in Noorwegen en Hochschule der Medien 
in Stuttgart hebben minoren. 

 Moeten de vakken precies in het curriculum vallen? Ik volg de richting SE, 
maar ik zou graag ook design psychologie willen volgen bijvoorbeeld. 
o Nee dat hoeft niet,  maar je moet toestemming te krijgen van de 

examencommissie. Je moet  wel uit kunnen leggen waarom een totaal 
ander vak goed voor jouw ontwikkeling als ICT-er is. 

 

huisvesting  In de VS, is het verplicht om op de campus te wonen? Als je bijvoorbeeld 
vrienden hebt, mag je daar dan ook wonen? 
o Ja, dat mag, maar je mist dan wel de contacten met de andere 

internationale studenten. 

 

Kosten/financiën 

Kosten 
partnerinstellingen 

 Is er een pagina voor de overzicht van alle kosten van de verschillende 
instellingen? Ik kon alleen vinden dat je studiegeld aan de HvA blijft betalen 
maar verder kon ik er niks over vinden. 
o Je hoeft geen  collegegeld aan de partnerinstelling te betalen: je betaalt 

alleen  collegegeld aan de HvA maar je studeert bij een 
partnerinstelling. Op de websites van de partnerinstellingen vind je de 
vaak de cost of living. Kijk ook bij Wilweg.nl. selecteer het land waar je 
heen wilt. Daar staat info over kosten van levensonderhoud. 
 

 

Lenen bij DUO  Je mag toch wel meer lenen bij Duo als je naar het buitenland gaat? 
o Zie https://www.duo.nl/particulier/lenen.jsp 

Bijverdienen in het 
buitenland 

 Is het mogelijk om bij te verdienen in het buitenland? 
o Kijk  voor info op wilweg.nl: Bijbaan in het buitenland 

 

Huisvesting 

Hoe kom je aan 
een kamer? 

 Hoe kan je aan huisvesting komen? Moet je daar zelf iets voor zoeken of 
wordt dat geregeld door de studie instelling? 
o Bij 90% van de partnerinstellingen wordt de huisvesting voor je 

geregeld. Bij de andere 10% van de partnerinstellingen ontvang je wel 
handvatten voor het regelen van een studentenkamer. 

 

 

 

https://www.duo.nl/particulier/lenen.jsp
https://www.wilweg.nl/hoger-onderwijs/deel-van-je-studie/financiering/werken-in-het-buitenland


Visum / werkvergunning 

Bijbaan in het 
buitenland 

 Mag je een bijbaan erbij zoeken op een studentenvisum of ligt dat per land 
verschillend? 
o Zie visa en werkvergunningen op de pagina van wilweg.nl Bijbaan in het 

buitenland 
 

 
Verzekering 

HvA verzekering  Een ongeluk zoals bv. bij bungeejumping  in het weekend valt niet onder de 
HvA verzekering? 
o Nee, meer informatie over de verzekeringen kun je vinden op de 

webpagina Regelzaken buitenland HBO-ICT 

 
Intercultural Skills 

Grote 
cultuurverschillen 

 Er zijn nooit studenten die tegen enorme cultuurverschillen op lopen? 
o Ja, daarom adviseren wij om het PSP vak Intercultural Skills te volgen. 

 
 
 

https://www.wilweg.nl/hoger-onderwijs/deel-van-je-studie/financiering/werken-in-het-buitenland
https://www.wilweg.nl/hoger-onderwijs/deel-van-je-studie/financiering/werken-in-het-buitenland
https://student.hva.nl/hbo-ict/az-lemmas/algemeen/faculteiten/fdmci/regelzaken-buitenland-hbo-ict/regelzaken-buitenland-hbo-ict.html?origin=WPlfD6LLTXCzB4xWBKSxbw

