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MINORHANDELIDING INSTITUTEN SOCIALE DOMEIN  
 

 
Inleiding 
 
Voor je ligt de -minorhandleiding van de Instituten Sociale Domein. De informatie in deze handleiding 
is bedoeld voor: 

- studenten (voltijd en deeltijd) die in hun 4e jaar een minor gaan volgen. 

- studenten die op dit moment binnen hun (alternatieve) leerroute ook voor de keus staan een 
minor te kiezen. 

- SLB-ers, die een belangrijke rol vervullen in de begeleiding van studenten bij het kiezen voor 
een minor.  

- Jaarcoördinatoren, leden van de examencommissie en andere medewerkers die betrokken zijn 
bij de minoren.  

 

 
  
1. Wat is een minor? 

Naast de major vult een student 1/8 van de studie (=een half jaar onderwijs, één semester) zelf in 
met een minor. De major en de minor vormen samen de bachelor opleiding. De keuze voor een minor 
is (binnen grenzen) aan de student en wordt bepaald door ambities en mogelijkheden die hij of zij voor 
zichzelf ziet of wil creëren op de arbeidsmarkt. De minor is altijd een geheel van 30 EC, 840 
studiebelastinguren (SBU). 

Minoren mogen gevolgd worden als de propedeuse afgerond is en als aan alle instapeisen 
voor een minor wordt voldaan. 

Er zijn verschillende soorten minoren 
 verdiepende minor:  De student specialiseert zich verder binnen het eigen beroep(-sprofiel);  
 verbredende minor:  De student ontwikkelt de beroepscompetenties in een andere/bredere  

context en leert buiten de grenzen van de eigen opleiding samen met 
studenten van andere opleidingen;  

 doorstroom minor:  De student wil meer aan onderzoek doen en zich voorbereiden op het  
doorstuderen aan een universiteit (of masterstudie aan het hbo);  

 
 vrije minor:  Vrije minoren komen in verschillende vormen voor: 

o Minoren die je bij een andere (onderwijs)instelling dan de HAN 
volgt. 

o Minoren die je zelf samenstelt uit onderdelen van minoren of 
andere onderwijseenheden van verschillende instituten van de 

HAN of een of meerdere andere (onderwijs)instellingen. 
o Minoren die je invult door een module te volgen zoals 

aangeboden in het deeltijdse of duale onderwijs aan de HAN of 
een andere hogere onderwijsinstelling. 

 
 
 

2. Wat is de rol van de SLB-er in de keuzebegeleiding van een minor en wat is de  rol van de 
student bij het (uit-)zoeken van een minor?  
 
De studieloopbaanbegeleider (SLB-er) begeleidt de student bij de keuze van een minor, passend in het 
loopbaanperspectief van de student. De volgende aandachtspunten zijn voor deze keuze van belang: 

 Door middel van deze minorhandleiding en diverse voorlichtingsactiviteiten en informatiebronnen, 

zoals een de site kiesopmaat (www.kiesopmaat.nl) , minoren app (www.minoren-han.nl), een 

minormarkt verzamelt de student informatie over het minoraanbod. De student oriënteert zich 

zelfstandig op het aanbod. Voor verdiepende, inhoudelijke vragen over een minor, waarvan het 

antwoord niet opgenomen is in de informatiebronnen kan de student bij de contactpersoon 

(minortrekker) van de gekozen minor terecht. De naam van de trekker is te vinden in de app of op 

kiesopmaat site. 

 

 Vooraf aan de inschrijving van de minoren neemt de student, zo nodig, het initiatief tot een 

gesprek met zijn SLB-er. De SLB-er begeleidt de student bij zijn keuze en planning van de minor. 

http://www.minoren-han.nl/
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Tijdens het SLB-gesprek bespreekt de student met zijn SLB-er de mogelijkheden, wensen, 

studieplanning en het aanbod van minoren. Het gesprek zal daarbij gaan over: ‘hoe maak ik als 

student een goede keuze?’ 

 

 Als de student een keus heeft gemaakt, schrijft de student zich in voor de minor via Alluris. De 

SLB-er keurt de minorkeuze goed of af via Alluris, op basis van de door de student geschreven 

motivatie.  

LET OP! Voorwaarde voor goedkeuring is dat de student aan de SLB-er zelfstandig heeft 

aangetoond dat de student voldoet aan de instapvoorwaarden van de minor en dat hij of zij past 

binnen de doelgroep van de gekozen minor. Als de SLB-er twijfelt aan de keuze van de student, 

kan hij of zij een senior SLB-er (bij SPH de studieadviseur) raadplegen of de twijfel aan de 

examencommissie van het instituut voorleggen.  

 

 Heeft de student voorkeur voor een minor, die niet in het HAN minoraanbod voorkomt, dan is er 

sprake van een vrije minor en is de regeling vrije minoren van toepassing. De aanvraag en 

goedkeuring van een vrije minor verloopt via de examencommissie. Voor meer informatie over de 

procedure vrije minoraanvraag zie hoofdstuk 5.1 “Procedure inschrijving”. 

 

 De student mag zich slechts voor 1 minor inschrijven! De SLB-er mag dus slechts 1 

minor inschrijving per student goedkeuren!  

 

 Het tijdstip van inschrijving door de student geldt als het officiële tijdstip van inschrijving. De 

keuze van de student moet wel, het liefst binnen de eerste inschrijftermijn, goedgekeurd worden 

door de SLB-er. Zonder de goedkeuring van de SLB-er is de inschrijving onvolledig. 

 

 Binnen de Instituten Sociale Domein hebben wij een aantal minoren die erg populair zijn. Voor 

deze minoren is de vraag groter dan het aantal beschikbare plaatsen. We willen toch indien 

mogelijk alle inschrijvingen voor minoren honoreren. Om dat te kunnen doen, passen we de 

capaciteit aan. Dat betekent dat we, indien nodig, meer groepen van een minor zullen starten.  

In het geval van extreme aantallen  inschrijvingen  bestaat de mogelijkheid dat we niet aan de 

vraag kunnen voldoen. Dan zullen we  na de sluiting van de eerste inschrijfronde toch een loting 

toepassen. 
 

LET OP! Studenten krijgen geen bevestiging van de inschrijving voor een minor waarvoor niet 
wordt geloot en/of de minor doorgaat. Studenten kunnen de status van de inschrijving in Alluris in 
hun leerroute of studiecontract bekijken. 
 

 Na de eerste inschrijftermijn worden  alle minoren gesloten zodat het management van de 

instituten kan beslissen over de doorgang van de minoren op basis van het aantal inschrijvingen. 

Studenten die zich hebben ingeschreven voor de minoren die niet doorgaan, minortrekkers van 

deze minoren en alle SLB-coördinatoren worden per mail hierover geïnformeerd door de 

minorcoördinator Instituten Sociale Domein. 
Deze studenten hebben dan nog voldoende tijd om zich in te schrijven voor een andere minor 
(tijdens de tweede inschrijfronde). 

LET OP! In de tweede inschrijfronde geldt dat de minor zo lang open is totdat het 

maximum aantal inschrijvingen bereikt is. Dus hoe sneller student zich inschrijft hoe 

beter! 
 

 Studenten die tijdens de oriëntatie- en inschrijvingsfase van de minoren in het buitenland 

verblijven worden door de slb-er gewezen (email, chat, enz.) op de noodzaak om tot een keuze te 

komen voor een minor en zich in te schrijven via Alluris. De student die niet over internet beschikt, 

verplicht zich de inschrijving te regelen via een medestudent die in Nederland verblijft. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen, wanneer bovenstaande mogelijkheden vastlopen, kan de student de SLB-er 

vragen de inschrijving te laten regelen via de minorcoördinator Instituten Sociale Domein. De SLB-

er accordeert de minor keuze van de student. 

 

 
3. Waar vind de student en de slb-er informatie over het minoraanbod? 
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Om, als de student, een goede keuze voor een minor te maken en, als SLB-er, een goede begeleiding 
aan te kunnen bieden, is er informatie beschikbaar over het aanbod van de minoren. Er zijn volgende 

bronnen te raadplegen: 
 
 

3.1 Website KOM – www.kiesopmaat.nl 
 
Op de landelijke site Kies Op Maat vind je minoraanbod van deelnemende hogescholen waaronder de 
HAN. 
Kies Op Maat (KOM) is een online platform waar alle studenten van het hoger onderwijs in Nederland 
kunnen kiezen uit minoren van alle deelnemende hogescholen. De HAN neemt ook deel aan dit 
platform. Dit is de bron voor het HAN minoraanbod. Deze informatiebron is ook bedoeld voor 

studenten om zich breder te oriënteren en biedt mogelijkheden als de student overweegt een vrije 
minor aan te vragen. 
 
Voor informatie klik op deze link: www.kiesopmaat.nl  
 
Je kunt zoeken in het aanbod van alle deelnemende hogescholen via de filters op modules. Voor de 

vrije minor geldt de regeling vrije minoren (zie hfdst. 5.1 Procedure inschrijving). 

 
 
3.2. Minoren APP – www.minoren-han.nl 
 
Minoren app geeft een overzicht van de HAN minoren per semester waarop de inschrijvingen moeten 
starten of zijn gestart.  

De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/ 

Voordelen van deze app: 
• De app is up-to-date omdat de informatie rechtstreeks komt vanuit  ‘Kies op maat’. 
• Je kunt snel zien of een minor voor jou toegankelijk is o.b.v. je opleiding. 

• Het is duidelijk of de minor nog open staat of reeds gesloten is. 
• Het selecteren van de onderwijsvorm (voltijd; deeltijd; e-learning) is nu ook mogelijk. 
• Er is een zoekfunctie op zoekterm beschikbaar. 
• Inschrijven kan via de app. Jouw inschrijving komt dan automatisch in Alluris of in ‘Kies op maat’ 
terecht. 

 
3.3 Insite HAN / FGGM voor aanvullende minorinformatie  
Op Insite HAN op de site van FGGM (Faculteit Gezondheidszorg, Gedrag en Maatschappij) is specifieke 
informatie te vinden over de minoren. 
 

Klikroute:  www.han.nl/ Insite HAN / log in / Gedrag en Maatschappij / Faculteit 
Gezondheid, Gedrag en Maatschappij/ Onderwijs / Minoren /  Aanvullende 
minorinformatie Gedrag & Maatschappij  

 
Informatie die, onder andere, hier gevonden kan worden: 
- Aanbod minoren Gedrag & Maatschappij 
- Aanbod minoren in het buitenland 

- Veel gestelde vragen over minoren voor SLB-ers en docenten  
- Veel gestelde vragen over minoren voor studenten  
- Minorhandleiding  
- Procedure van  inschrijving (tijdsplanning minoren per semester) 

- Informatie en regeling Vrije minor 
- Procedures zoals: procedure na-inschrijving minoren, procedure bij wisseling van minoren, procedure 
stoppen met een minor. 

- Procedure voor het volgen van een tweede of extra minor 
- Minorbrochure 
- Link naar de weblog sociale minoren 
 
 
 

4. Voorlichting         
 

http://www.kiesopmaat.nl/
http://www.minoren-han.nl/
http://www.minoren-han.nl/
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Voorafgaand aan de periode van inschrijving voor de minoren vinden er voor studenten op HAN-
niveau, op instituten niveau en op opleidingsniveau voorlichtingsactiviteiten, zoals een minormarkt, 

plaats. 
 

De minormarkt in Nijmegen en Arnhem  

Op de minormarkt worden alle minoren van de HAN gepresenteerd die gegeven worden in de 1e en 2e 
semester van het studiejaar.  
Instituten Sociale Domein presenteren tijdens deze markt het minoraanbod van het 1e en 2de 
semester (voltijd en deeltijd).  
Inhoudsdeskundige docenten, en ook studenten die al een minor gevolgd hebben, zijn aanwezig om 
informatie te geven over de minoren. 
De markt is vooral gericht op de 3e jaar studenten, die in 4e jaar hun minor gaan volgen. Als de 

student in een andere fase van de leerroute de minor gaat volgen, dan is hij/zij uiteraard ook van 
harte welkom op de minormarkt. Op de markt kan de student een beeld krijgen van de variatie in het 
minoraanbod en daarna gerichter een keuze maken. 
SLB-ers zijn ook van harte welkom op de minormarkt. 
 
Voorafgaand aan de periode van inschrijving voor de minoren vinden er voor studenten op HAN-

niveau, op instituutsniveau en op opleidingsniveau voorlichtingsactiviteiten plaats. Informatie hierover 
is te vinden op Insite.  
 
 
5. Het inschrijven voor een minor 
 
De student heeft  de keuze uit het totale HAN minoraanbod; een deel van deze minoren wordt door 

Instituten Sociale Domein uitgevoerd. Voor studenten die uit het bestaande aanbod geen keuze 
kunnen maken, bestaat de mogelijkheid van een vrije minor. Hiervoor is de regeling vrije minoren van 
toepassing (zie hfdst. 5.1 Procedure inschrijving).  
Tijdsplanning voor inschrijvingen per semester is te vinden op de Insite, onder Aanvullende informatie. 
 
Klikroute:  www.han.nl / insite HAN / log in / Gedrag en Maatschappij / Faculteit 

Gezondheid, Gedrag en Maatschappij/ Onderwijs / Minoren / Aanvullende 

minorinformatie Gedrag & Maatschappij 
 
 

5.1 Procedure inschrijving 
Instructie voor inschrijving vindt de student via de volgende klikroute: 
 

Klikroute:  www.han.nl / insite HAN / log in / /Minoren/ Minor(studenten)/ 
‘Inschrijfperiode en wanneer ga je een minor volgen? 

 
De beschreven procedure inschrijving is voor de student en SLB-er relevant. SLB-er accordeert de 
keuze van de student. 

Binnen Instituten Sociale Domein hebben wij een aantal minoren die erg populair zijn. Voor deze 

minoren is de vraag groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Onze instituten willen toch indien 

mogelijk alle inschrijvingen voor minoren honoreren. Om dat te kunnen doen, passen we de capaciteit 

aan. Dat betekent dat we, indien nodig, meer groepen van een minor zullen starten.  

In het geval van extreme aantallen  inschrijvingen  bestaat de mogelijkheid dat Instituut niet aan de 

vraag kan voldoen. Dan zal het Instituut na de sluiting van de eerste inschrijfronde toch een loting 

toepassen (meer informatie over de procedure zie op Insite: “Procedure en tijdsplanning inschrijving 

minoren” per semester beschreven). 

 

LET OP! Studenten krijgen geen bevestiging van de inschrijving voor een minor waarvoor niet is 

geloot. Studenten kunnen de status van de inschrijving in Alluris in hun leerroute of studiecontract 

bekijken. 
 
Het verloop: 

 Nadat de inschrijving voor de minoren is opengesteld start de inschrijftermijn  
 Als de student zich heeft ingeschreven voor een minor, verschijnt in Alluris in het 

studiecontract van de student de minor met de status ‘Ingediend’. Het begrip ‘ingediend’ houdt 
in dat de SLB-er hier de keuze van de student moet goedkeuren om de inschrijving definitief te 
maken, op basis van motivatie. 

https://www1.han.nl/insite/ggm/content/content/Inschrijving.xml_dir/TIJDPLANNING_EN_PROCEDURE_INSCHRIJVING_MINOREN_SEMESTER_1_2010-2011.pdf
https://www1.han.nl/insite/ggm/content/content/Inschrijving.xml_dir/TIJDPLANNING_EN_PROCEDURE_INSCHRIJVING_MINOREN_SEMESTER_1_2010-2011.pdf
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 De SLB-er keurt een verzoek pas goed als aan de hierna gestelde criteria voldaan is. In de 
motivatie gaat de student zelf al expliciet aangegeven of hij/zij aan deze voorwaarden 

voldoet, zodat SLB-er dit niet zelf hoeft te achterhalen: 
- de student behoort tot de doelgroep van de minor  
- de student voldoet aan de instapvoorwaarden 

- de student heeft een adequate motivatie bij het verzoek ingediend 
- de student gaat de minor daadwerkelijk volgen in aangegeven semester 

 Bij twijfel raadpleegt de SLB-er de examencommissie.  
 De SLB-er legt de goedkeuring vast in Alluris; de aanvraagstatus in het studiecontract van de 

student verandert in ‘goedgekeurd’.  

De student staat ingeschreven voor de gekozen minor maar er zijn meerdere situaties mogelijk 

na de goedkeuring door SLB-er: 

- Er zijn voldoende inschrijvingen binnen de gekozen minor en de minor gaat door – in 

deze situatie is de student geplaatst in de gekozen minor. De minor wordt gesloten op 

het moment dat het aantal beschikbare plaatsen vol geboekt is.  

- Er zijn onvoldoende inschrijvingen binnen de gekozen minor en daardoor gaat de minor 

niet door – in deze situatie wordt de student door de minorcoördinator van het instituut 

hierover geïnformeerd via mail. De student wordt door de Service desk SZ uit de 

gekozen minor uitgeschreven. De student moet zich voor een andere minor inschrijven. 

- Er zijn veel meer inschrijvingen dan plaatsen in de gekozen minor en kunnen geen 

extra groepen geopend worden. Voor de minor wordt loting toegepast. In deze situatie 

wordt de student door de minorcoördinator van het instituut hierover geïnformeerd via 

mail. De student hoort van de instituuts minorcoördinator of hij ingeloot of uitgeloot is. 

Als de student wordt uitgeloot wordt de student door de Service desk SZ uit de 

gekozen minor uitgeschreven. De student moet zich voor een andere minor inschrijven. 
 
LET OP!!!! 

Indien de student geen informatie heeft gekregen, is de student toegelaten tot de 
gekozen minor. Dit geldt voor alle minoren van Instituten Sociale Domein. 

 

In de tweede inschrijfronde geldt dat de minor zo lang open is totdat het 

maximum aantal inschrijvingen bereikt is. Dus hoe sneller student zich inschrijft 

hoe beter! 
 
Voor minoren van buiten eigen instituut zijn de instituten waaronder de minor valt 

verantwoordelijk voor informatie richting studenten. Studenten ingeschreven voor de 
minoren buiten Instituten Sociale Domein krijgen dus GEEN bevestiging vanuit ons 

instituut. Hoe de communicatie richting studenten binnen andere instituten verloopt, dient 
nagevraagd te worden bij het instituut waaronder de gekozen minor valt. 
 
Afkeuring van een verzoek legt de SLB-er ook vast in Alluris, met eventueel een motivatie. De 
student kan hierna opnieuw een toevoegverzoek indienen voor een andere minor. 

 Inschrijving is bindend! De student kan zich niet zomaar terugtrekken. Tenzij er goede redenen 

of bijzondere omstandigheden zijn. De student meldt en bespreekt zijn besluit om zich uit te 

schrijven bij de SLB-er.  
 In het geval dat een de minor niet doorgaat doordat er te weinig inschrijvingen zijn zal de 

student een andere keus moeten maken en start de procedure opnieuw.  
Let op: een aantal minoren is dan misschien al volgeboekt en kunnen niet meer gekozen 
worden. Alle studenten die zich ingeschreven hebben voor een minor die niet doorgaat krijgen 
informatie hierover. 

 Indien de minorkeuze van een student niet in het HAN minoraanbod en/of Instituuts 
minoraanbod staat, is de regeling vrije minoren van toepassing. 

 

- De regeling vrije minoren is te vinden op: 
- www.han.nl / insite HAN / log in / Gedrag en Maatschappij / Faculteit 

Gezondheid, Gedrag en Maatschappij/ Onderwijs / Minoren / Aanvullende 
minorinformatie Gedrag & Maatschappij  
 

- Een vrije minor dient altijd door de examencommissie van het eigen Instituut 
goedgekeurd te worden.  

- We hanteren de Procedure voor vrije minoren binnen Instituten Sociale Domein. Deze 
is te vinden op: 
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- www.han.nl / insite HAN / log in / Gedrag en Maatschappij / Faculteit 
Gezondheid, Gedrag en Maatschappij/ Onderwijs / Minoren / Aanvullende 

minorinformatie Gedrag & Maatschappij  
 

 Twee minoren tegelijkertijd volgen 

Student mag niet twee minoren tegelijkertijd volgen. Student kan alleen een minor in één 
semester volgen. 
 

 Instellingscollegegeld 
Heb je al een bachelor of master afgerond en volg je bij de HAN je tweede bachelor? En 
betaal je dus instellingscollegegeld? Let er dan op als je je inschrijft voor een minor bij een 
andere hogeschool, dat je je inschrijft als cursist! En niet als student via Studielink. De 

andere hogeschool is dan namelijk wettelijk verplicht (wederom) instellingscollegegeld in 
rekening te brengen! Om dit te voorkomen moet je regelen dat je als cursist ingeschreven 
kunt worden bij de andere hogeschool.  
Heb je nog vragen? Ga dan naar de minorcoördinator van je instituut of neem contact op met 
de hogeschool waar je de minor wilt volgen! 
 

 Minor als laatste deel van de opleiding 

Als student een minor aan het eind van zijn/haar studie volgt (het laatste deel van zijn/haar 
opleiding) dan loopt student de kans dat het afstuderen pas in februari of in juli mogelijk is in 
plaats van in januari en juni. Dat kan betekenen dat student een maand langer studiecollege 
geld moet betalen. 
 

 

 
PROCEDURE EN TIJDSPLANNING INSCHRIJVING MINOREN VAN HET INSTITUTEN SOCIALE 
DOMEIN 
 
 
Binnen Instituten Sociale Domein is door het management besloten om vanaf het schooljaar 2014-
2015 in principe geen loting meer toe te passen tijdens de inschrijvingsprocedure voor eigen minoren. 

Onze instituten willen alle inschrijvingen voor minoren honoreren. Om dat te kunnen doen, passen we 
de capaciteit aan. Dat betekent dat we, indien nodig, meer groepen van een minor zullen starten. 
 
Wanneer gaat de minor niet door? 
De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 

15 inschrijvingen heeft dan kan het het management besluiten de minor niet door te laten gaan. 

Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe 
keuze kunnen maken. 
 
Wanneer toch loten? 
In het geval van extreme aantallen  inschrijvingen  bestaat de mogelijkheid dat het instituut niet aan 
de vraag kan voldoen. Dan zal na de sluiting van de eerste inschrijfronde toch een loting toepassen.  
Het loten vindt plaats de dag nadat de minoren door de Servicedesk Student Zaken (SD SZ) gesloten 

zijn. Het loten wordt uitgevoerd met behulp van een Excel programma door de minorcoördinator van 
het Instituut. 
Per mail informeert de Instituut coördinator over de uitslag van de loting de ingeschreven studenten, 
de minortrekkers van deze minoren en alle SLB-coördinatoren.  
Servicedesk SZ zal van de Instituut coördinator informatie krijgen welke studenten uitgeloot zijn en 
dus uit de minor uitgeschreven dienen te worden. Servicedesk SZ schrijft deze studenten uit de minor. 
Studenten die uitgeloot zijn, hebben dan nog voldoende tijd om zich in te schrijven voor een andere 

minor (tijdens de tweede inschrijfronde). 
 

LET OP! Studenten krijgen geen bevestiging van de inschrijving voor een minor waarvoor niet 
wordt geloot. Studenten kunnen de status van de inschrijving in Alluris in hun leerroute of 
studiecontract bekijken. 
 

De Instituut coördinator zal na de loting een keer per week controleren of er een vrije plaats binnen 
de gelote minoren is gekomen. In het geval dat er binnen de minor een plaats vrij komt (omdat een 
ingelote student geen toestemming van de SLB-er heeft gekregen of de minor heeft opgezegd) 
organiseert de Instituut coördinator een nieuwe loting. 
 
De stappen voor de nieuwe loting: 
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1. Instituut coördinator stuurt een email naar alle uitgelote studenten van de minor. In de mail 
zal Instituut coördinator vragen of studenten deel willen nemen aan de nieuwe loting en 

doorgeven wat de deadline voor de aanmelding is. 
2. Studenten die deel willen nemen aan de nieuwe loting melden dat via de mail aan de Instituut 

coördinator binnen de aangegeven tijd (deadline). Studenten die te laat reageren worden niet 

meegenomen in de loting. 
3. Loting wordt uitgevoerd door Instituut coördinator met behulp van een Excel programma 
4. Studenten worden geïnformeerd over de uitslag van de loting door Instituut coördinator 
5. Instituut coördinator regelt de inschrijving voor de ingelote student in samenwerking met 

Servicedesk Studentzaken 
6. Instituut coördinator informeert minortrekker van de betreffende minor en de ingelote student 

over de inschrijving 

Na de eerste inschrijftermijn worden alle minoren gesloten zodat het management van Instituten kan 
beslissen over de doorgang van de minoren op basis van het aantal inschrijvingen. Studenten die zich 
hebben ingeschreven voor de minoren die niet doorgaan, minortrekkers van deze minoren en alle SLB-
coördinatoren worden per mail hierover geïnformeerd door de Instituut minorcoördinator. 
Deze studenten hebben dan nog voldoende tijd om zich in te schrijven voor een andere minor (tijdens 

de tweede inschrijfronde). In de tweede inschrijfronde geldt dat de minor zo lang open is 

totdat het maximum aantal inschrijvingen bereikt is. Dus hoe sneller student zich 

inschrijft hoe beter! 
 

6. Meer informatie? 
 

Bij vragen over de minoren kun je bij verschillende afdelingen terecht: 

 Bij vragen over Alluris: de Alluriscoach van je opleiding (voor de SLB-ers) of de Helpdesk-

Alluris, tel. 026-3691700 

 Bij vragen over de inhoud van een minor: de minortrekker van de betreffende minor. De 

naam van minortrekkers op kiesopmaat site of in de minoren app bij de beschrijving van de 

minor. 

 

Voor Instituten Sociale Domein  

Kasia Tatarczuch (minorcoördinatie)  Kasia.Tatarczuch@han.nl  

tel. 06 16527936 
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