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PROCEDURE VOOR DE AANVRAAG VAN DE TWEEDE 

MINOR  
 
De drie instituten Sociale Domein (ISPS, IMSS en IVPS) bieden studenten de mogelijkheid aan om 
een tweede minor te volgen. Daaraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Hiervoor dient de 
student de procedure te volgen die in dit document wordt beschreven. 
 
 

  

1. Regels voor het aanvragen en volgen van een tweede minor 

 
 Voor de aanvraag van een tweede minor gelden bepaalde regels.  

De eerste regel heeft te maken met het soort minor waar een student uit mag kiezen.  

 Een student kan een minor kiezen die: 
1. binnen een van de drie instituten Sociale Domein wordt aangeboden (binnen Instituut 

voor Sociale en Pedagogische Studies, Instituut voor Maatschappelijke en Sociaal-Culturele 
Studies en Instituut voor Vaktherapeutische en Psychologische Studies) 

2. buiten het eigen instituut maar binnen de HAN wordt aangeboden  

3. buiten de HAN wordt aangeboden – dat is zogenaamde vrije minor (student volgt 
onderwijs aan een andere hogeschool of universiteit of stelt zelf zijn minor samen uit 

verschillende onderwijseenheden). 
 

De eerste basis regel voor de aanvraag van een tweede minor is dat een student slechts één keer 
een minor buiten een van de drie instituten Sociale Domein mag kiezen. Dit betekent dat als 
een student de eerste minor binnen de HAN maar buiten  dit drie instituten aanbod heeft gekozen of 
een vrije minor heeft gevolgd, en deze met succes afgerond, deze student de tweede minor alleen 

uit het aanbod van de Instituten Sociale Domein kan kiezen1. Als een student de eerste minor uit 
het aanbod van Instituten Sociale Domein heeft gekozen en deze met succes afgerond dan mag 
deze student de tweede minor binnen of buiten deze instituten kiezen of een vrije minor aanvragen. 
Voor deze situaties bestaan aparte aanvraag procedures beschreven in punt twee. 
Als een student de eerste minor niet heeft afgerond dan mag de student de tweede minor in beide 
situaties alleen uit het aanbod van de drie Instituten Sociale Domein kiezen. 
 

De tweede basis regel voor de aanvraag van een tweede minor is dat een student maximaal een 
half jaar studievertraging mag oplopen. Dat betekent dat de maximale studieduur op vier en half 

jaar staat samen met de tweede minor. 
Als een student geen studievertraging heeft opgelopen dan mag de student zijn tweede minor 
kiezen: 

 uit het aanbod van de drie Instituten Sociale Domein (indien de eerste minor buiten van de 

drie Instituten Sociale Domein was) 
 uit het aanbod buiten de drie Instituten Sociale Domein: binnen de HAN of een vrije minor 

indien de eerste minor binnen  de drie Instituten Sociale Domein was. 
 

Of een student aan deze voorwaarden voldoet zal door SLB-er van de student getoetst worden bij 
het adviseren over de aanvraag.  
 

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

Controle van de regels: 
Examencommissie van het instituut legt de aanvraag met betrekking tot de tweede minor voor aan 
de onderwijsmanager of de aangewezen persoon van de opleiding ter controle. Onderwijsmanager of 

de aangewezen persoon voert controle uit over de voorwaarden voor de aanvraag van de tweede 
minor. 
 

Diploma: 
Bij het volgen van de tweede minor wordt het behaalde diploma pas uitgereikt na de afloop van de 
tweede minor. 

 
 

                                                      
1 Deze voorwaarde is bepaald vanwege financiële redenen. 
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2. Hoe kan ik mijn tweede minor aanvragen? 
 

a. Situatie 1 – Tweede minor aanvragen uit het aanbod van de drie 

Instituten Sociale Domein 

 de eerste minor was een HAN minor of een vrije minor  

 de eerste minor was een minor van het aanbod van de drie 

Instituten Sociale Domein, HAN minor of een vrije minor en 

student heeft zijn eerste minor niet afgerond 
De tweede minor die uit het aanbod van de drie Instituten Sociale Domein komt, mag rechtstreeks 
bij de Examencommissie van het eigen Instituut aangevraagd worden indien de keuze door de SLB-
er van de student goedgekeurd is.  
Voor deze situatie dient het “Aanvraag en goedkeuringsformulier voor de aanvraag van tweede 

minor binnen drie Instituten Sociale Domein of binnen de HAN” gebruikt te worden. 
De studieloopbaanbegeleider begeleidt en keurt de keuze van de student goed.  
De SLB-er controleert of de gekozen minor 

 past binnen het opleidingsprofiel van de student, 
 niet overlapt met de major, 
 het juiste niveau heeft (verbredend niveau 2 of verdiepend niveau 3) 

 controleert of student aan de voorwaarden voor de aanvraag voldoet, 

Vervolgens toetst de examencommissie van het instituut of de aanvraag van de student voldoet aan 
de bovengenoemde criteria. De examencommissie geeft alleen goedkeuring als het 
minorprogramma van de student voldoet aan deze criteria.  
Het toestemmingformulier is te vinden op de Insite pagina van het ISS: 
www.han.nl/ Insite HAN/ login/  Gedrag en Maatschappij / kies een opleiding / Onderwijs / Minoren/ 
Aanvullende minorinformatie  Gedrag en Maatschappij/ Tweede of extra minor volgen (procedure, 
toestemmingsformulier)/ “Aanvraag en goedkeuringsformulier voor de aanvraag van tweede minor 

binnen  drie Instituten Sociale Domein of binnen de HAN”. 
 

 

 

b. Situatie 2 – Tweede minor aanvragen uit het HAN aanbod maar buiten 

de drie Instituten Sociale Domein 

 de eerste minor was binnen de drie Instituten Sociale Domein, is 

met succes afgerond en student heeft geen studievertraging 

opgelopen 
Voor deze situatie geldt precies dezelfde procedure als in de situatie 1. 

 
 
 

c. Situatie 3 – Tweede minor aanvragen als een vrije minor  

 de eerste minor was binnen de drie Instituten Sociale Domein, is 

met succes afgerond en student heeft geen studievertraging 

opgelopen 
Voor deze situatie geldt de bestaande (gewone) procedure voor de aanvraag van een vrije minor 
“Procedure voor vrije minoren binnen Instituten Sociale Domein”. Het “Aanvraag en 
goedkeuringsformulier voor de aanvraag van tweede minor buiten de HAN (vrije minor)” is in deze 

situatie van toepassing. Dit toestemmingsformulier staat op Insite: 
www.han.nl/ Insite HAN/ login/ Gedrag en Maatschappij / kies een opleiding / Onderwijs/  Minoren/ 
Aanvullende minorinformatie  Gedrag en Maatschappij/  
Tweede of extra minor volgen (procedure, toestemmingsformulier)/ “Aanvraag en 
goedkeuringsformulier voor de aanvraag van tweede minor buiten de HAN (vrije minor)” 
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