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Geacht College, 

Naar aanleiding van de vragen die in september 2018 zijn gesteld aan het CvB: 'Vragen over 
onbereikbaarheid website tijdens aanmelden minoren' en de inventarisatie van de CMR zijn wij 
(Alessandro van Haag en Paul Disco) meerdere keren uitgenodigd bij het AC. Dit waren constructieve 
bijeenkomsten. Hieronder een korte samenvatting van wat de uitkomsten zijn geweest van de 
gesprekken met het AC en de themabijeenkomst die wij op 25 juni 2019 georganiseerd hebben voor de 
deelraden en OC's. Ook geven wij hierbij een ongevraagd advies. 

De uitkomst van de gesprekken met het AC: 
Het uitgangspunt dat in deze bijeenkomsten naar voren kwam was om tenminste 95% van de studenten 
een minor van de eerste keuze te laten volgen. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat 17% van de 
studenten niet de minor van de eerste keuze kon volgen, iets meer dan de helft daarvan vindt dat (heel) 
erg. Dus 9 tot 10% van de minorstudenten is ontevreden met de minorkeuze. Uiteindelijk zouden alle 
studenten tevreden moeten zijn, zo niet vooraf, dan toch in ieder geval achteraf. (Uit de bijeenkomst 
met studenten kwam naar voren dat dit eigenlijk nog belangrijker is). 

De uitkomst van de themabijeenkomst: 
1. Krijg meer en actueler inzicht in wat studenten willen qua minoronderwerpen. 

• Het kan zijn dat bijvoorbeeld een thema als duurzaamheid opkomt in de belangstelling van 
studenten. Het zou jammer zijn om een jaar te wachten tot een minor is aangepast op dit 
gebied/een nieuwe minor is ontwikkeld. In de regel is minorontwikkeling nu hoofdzakelijk een 
activiteit van opleidingen zonder dat er studenten bij zijn betrokken, dat zou anders moeten 
zijn. 

2. Verzamel eerder informatie over de belangstelling van studenten met betrekking tot minoren. 
• Dat geeft de HvA de gelegenheid om capaciteit aan te passen. Flexibel onderwijs betekent ook 

een flexibele organisatie. 
• Flexibiliteit kan ook zitten in het splitsen van de minor in 2 groepen, waarbij de contacturen 

bijvoorbeeld in periode 1 gaan naar groep 1 en in periode 2 naar groep 2. In de 'contactloze' 
periode is dan ruimte voor zelfstudie, onderzoek, werkervaring, etc. 

3. Verbeter de communicatie rondom minoren. 
• We denken dat er veel meer minoren zijn die niet op de radar van studenten komen. Het is 

logischerwijs in de huidige opzet ook nauwelijks te doen voor een student om zich echt goed te 
oriënteren. 

• Aan de andere kant zien we ook dat studenten soms niet weten wat een minor precies inhoudt. 
• Ook de huidige opzet met minorenmarkten blijkt niet toereikend: relatief weinig studenten 

bezoeken deze markten. 
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Wij adviseren: 
1. Om een minor-kieswijzer op te zetten. 
De HvA biedt meer dan 200 mi noren aan. Om als student deze allemaal door te nemen om een selectie 
te maken is niet reëel. Met een minor-kieswijzer kunnen studenten vragen beantwoorden om zo 
vervolgens een lijst te krijgen van de minoren die volgens de kieswijzer het beste (en het minste) bij de 
student past. Hierdoor krijgen we inzicht in de populariteit van minoren, maar ook in de specifieke 
interesses van studenten. Zo kan hier het minor aanbod in de komende jaren beter op de vraag inspelen 
en hebben studenten een beter inzicht in welke mi noren bij ze passen. Met als resultaat dat studenten 
die niet een minor van de eerste keuze (enzovoort) kunnen volgen nog steeds een minor kunnen volgen 
waar ze ook interesse in hebben. We adviseren om vooral studenten te betrekken bij het maken van de 
minor-kieswijzer. 

2. Om bij toegang tot de minor te selecteren op tijd. 
Wij raden loting af, 'the worst case scenario' met een lotingssysteem is dat een aantal studenten alsnog 
niet een minor kunnen volgen van een lijst die ze gemaakt hebben. Dat weegt niet op tegen de 
voordelen van een lotingssysteem, namelijk: inzichtelijk krijgen welke minoren populair zijn. Daarom 
adviseren wij om de selectie te doen op basis van tijd, maar vervolgens wel met andere 'tools' 
inzichtelijk maken welke minoren (of specifieke interesses) populair zijn. Een van deze 'tools' zou dus 
ook de minor-kieswijzer zijn. De selectie op tijd is het huidige criterium dat nu wordt gehanteerd. 

3. Om aan verwachtingsmanagement te doen. 
Wij zien ook mogelijkheden om aan verwachtingsmanagement te doen door een minor-keuzecheck, net 
als de studiekeuzecheck krijgen geïnteresseerde studenten dan de mogelijkheid om een proefles bij te 
wonen. Zo krijgen de minoren die minder populair zijn ook een extra mogelijkheid om deze minor nog 
eens extra te promoten. 

4. Om informatie op te halen uit de minorenmarkten. 
De minorenmarkten zijn vergelijkbaar met een minor-kieswijzer. Studenten kunnen hier snel een 
beschrijving krijgen van wat een minor precies inhoudt. Wij zien hier dan, net als bij de minor-kieswijzer, 
ook een mogelijkheid om informatie op te halen over de populariteit van een minor. Veel minoren 
geven studenten de mogelijkheid om hun mailadres achter te laten om zo meer informatie te ontvangen 
van een minor waar ze interesse in hebben. Dit kan een indicatie zijn voor minoren om uit te breiden of 
juist in te krimpen. 

5. Om de tevredenheid te meten. 
Ons doel was om 95% van de studenten een minor van de eerste keuze te laten volgen. Echter is het 
belangrijkst dat studenten tevreden zijn. Daarom zouden wij ook graag zien dat bij de evaluatie van een 
minor door de studenten die deze minor volgen ook de tevredenheid wordt gemeten. Als blijkt dat bijna 
alle studenten zeer tevreden zijn over de minor, dan is dit zeer goed nieuws. De uitkomsten hiervan zien 
wij dan ook graag gepubliceerd in de minor-kieswijzer (en/of online bij het overzicht van de minoren). 
Het zou zo kunnen zijn dat studenten zeer teleurgesteld zijn dat ze een minor niet hebben kunnen 
volgen, maar achteraf zeer te spreken zijn over de minor die daarvoor in de plaats kwam. 

Met dit advies willen wij slagen maken in de informatievoorziening, aanmeldprocedure, communicatie, 
informatieverwerving en evaluatie. Om zo de studententevredenheid op het gebied van de mi noren 
verbeteren. 

Met vriendelijke groet namens de CMR, 
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essandro van Haag 
Vicevoorzitter CMR 


