
Voorlichting minoronderwijs
Donderdag 16 januari 2020, 8.45-9.15 uur; vrijdag 14 februari 15.15-15.30 uur

Dr. Joke H.M. Tulen, Minorcoördinator



Minor: 

 Onderwijsperiode van 10 weken in Ba3 (15 ECTS)

 31 augustus – 6 november 2020

 Reguliere minor kiezen: 1 mei – 31 mei 2020 (loting)

 Minor met een buitenlandstage kiezen: 1-15 april 2020 (first come, first serve)

Doelen: 

 Mogelijkheid een persoonlijk profiel aan je studie te geven 

 Bijdrage aan je academische ontwikkeling

 Stimulans voor een brede intellectuele belangstelling

Minoronderwijs EUR



Verdiepende minoren

(verdieping in het medisch domein, waarbij opleiding specifieke voorkennis is vereist)

 22 Erasmus MC minoren

Verbredende minoren

(een ander domein verkennen en de horizon verbreden; geen opleiding specifieke voorkennis vereist)

Erasmus MC:

 Ethiek in de innovatieve gezondheidszorg

 Genetics in society

 The computing brain

Andere EUR faculteit:

 Bv. Neuroeconomics: how the brain decides / Recht en gezondheidszorg

 > 50 andere minoren

Minoren in Rotterdam



Verdiepende minoren

 10 LUMC minoren (beperkt aantal plaatsen)

Verbredende minoren
 TUDelft en Universiteit Leiden 

(LDE samenwerking; 30 ECTS)

Delftse minoren

 30 ECTS

Leidse minoren

 15 + 15 ECTS (je mag 15 ECTS volgen)

Minoren buiten Rotterdam

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Leiden_University&ei=8mIAVY6uJcnvOeWVgKgK&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNF-5jOcujQ2CtNfqnyHMy_OH9HQ1A&ust=1426175083256518
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Verdiepende minoren Erasmus MC

- aangeboren hartafwijkingen

- anesthesiologie en intensive care

- biomedical research in practice

- cardiovasculaire ziekten

- digital medicine from theory to hands on practice

- global health

- hoofdzaken van het hoofd-halsgebied

- interne geneeskunde

- medische psychologie

- oncologie

- orgaantransplantatie: pushing the limits

- kinder- en jeugdpsychiatrie

- Kinderhersencentrum

- lever, pancreas en galwegen

- neurorevalidatie: hoe verder na letsel aan het CZS 

- orthopedische sporttraumatologie

- reconstruction from head to hands

- regenerative medicine

- revalidatie, bewegen en sport

- spoedeisende geneeskunde

- the mystery of creation

- pijngeneeskunde



Verdiepende minoren LUMC (15 ECTS)

Informatie:

https://www6.erasmusmc.nl/geneeskunde/bachelor/minor

Aanmelden voor 15 mei 2020 via minor@erasmusmc.nl

- Biomedical imaging, from molecule to man

- Cellular therapies

- Clinical immunology

- Advanced fetal and neonatal care

- Immunotherapy of cancer

- Infections in health and disease

- Medical education

- Patientcentered care: advanced professional skills

- Spine/skullbase surgery & otolaryngology/audiology

- Vitality and ageing

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.lumc.nl/sub/7020/ima/1468574/lumclogo.png&imgrefurl=https://www.lumc.nl/org/neurologie/research/artemis/participerende-centra/&docid=srWhOu-q_9gC_M&tbnid=Zzd6j9l-XpibXM:&vet=1&w=213&h=213&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwj4r4G16Y7ZAhXRDuwKHTS4CrgQMwg-KAEwAQ&iact=c&ictx=1
https://www.erasmusmc.nl/geneeskunde/bachelor/minor
mailto:minor@erasmusmc.nl


Minoren: Internationaal

Erasmus MC minoren met een buitenlandstage

 Global Health (6 weken)

 Biomedical research in practice (4 weken)

 Orgaantransplantatie (2 weken)

 Digital medicine from theory to hands on practice

(Siegen, Duitsland; 10 weken)

 Regenerative medicine: a game changer technology (2 weken)

Let op! Inschrijving voor buitenlandminoren: 1 - 15 april 2020!



Minoronderwijs: zelf een minor vorm geven 

Buitenreguliere minor

 Bij een andere universiteit in Nederland of in het buitenland

 Kan verdiepend of verbredend zijn; “geen” overlap met eigen studie

 Nederland / Buitenland: universitair > 5 ECTS in Ba3

 Omvang 15 ECTS (stage mag onderdeel zijn, max 7 ECTS) 

 Afsluiten met een toets (schriftelijk tentamen, essay, presentatie)

 Zie OER voor overige voorwaarden

 Voor een minor in het buitenland: contact Gonny Pasaribu 

(student.exchange@erasmusmc.nl) 

Toestemming nodig!

 Verzoek indienen bij de Examencommissie: voor 1 mei 2020

 Hou de mogelijkheid open om te kunnen inschrijven voor de reguliere minoren



Toetsing:

 Digitaal tentamen (60% beheersing; minimaal 50% van het eindcijfer)

 Schriftelijk product (scriptie, onderzoeksvoorstel, gevalsbeschrijving), 

of videodocumentaire

 Andere toetsing (presentatie)

 Alles voldoende (5,5 of hoger); 2 kansen: niet gehaald  Minor over of andere minor

Minoronderwijs Erasmus MC
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Best scorende minoren 2019: Top 5

EUR studentenevaluatie

Spoedeisende geneeskunde

Ethiek

Anesthesiologie en intensive care

Oncologie

Cardiovasculaire ziekten

JVT3 evaluatie

Anesthesiologie en intensive care

Interne geneeskunde

Oncologie

Spoedeisende geneeskunde

Aangeboren hartafwijkingen



Minoren: positieve punten uit evaluaties

 Verdieping / verbreding vakgebied

 Kleinschalig onderwijs

 Meeloopdagen / patiëntdemonstraties

 Meekijken in de medische praktijk

 Buitenland ervaring

 Ervaring op doen in research laboratoria

 Gastsprekers

 Enthousiaste en inspirerende docenten



Aanmeldprocedure minoronderwijs

Reguliere minoren
 Loting: 1 mei  – 31 mei 2020, 

 aanmelding via de EUR: geef 5 voorkeuren op

LUMC minor

 Aanmelding via minor@erasmusmc.nl: voor 15 mei 2020

Minoren met een buitenlandstage
 Voorinschrijving: 1 (00:00)- 15 (23:59) april 2020

 Aanmelding via de EUR: 1 voorkeur opgeven (ontvangst bevestiging)

 First come, first serve

 Uiterlijk 29 april: bericht van plaatsing. 

 Niet geplaatst: je ontvangt bericht; je kunt dan meedoen aan de reguliere 

ronde in mei

mailto:minor@erasmusmc.nl


Belangrijke websites en regels

Vanaf 1 maart 2020 informatie beschikbaar op:

 http://www6.erasmusmc.nl/geneeskunde/bachelor/minor/

 http://www.eur.nl/onderwijs/minoren/

1 mei tot 31 mei 2020: aanmelden op de website: 

 http://www.eur.nl/onderwijs/minoren/aanmelden/

NB1: Voor buitenlandminoren: inschrijving loopt van 1 – 15 april 2020

NB2: Voor een LUMC minor: aanmelding voor 15 mei via minor@erasmusmc.nl

OER: Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding

 Verplichting / vrijstelling minor

 Toegangseisen tot de minor

 Voorwaarden volgen minor andere universiteit

Minoronderwijs EUR



Vrijdag 13 maart: Minormarkt bij ‘t Vat (16.15-18.00 uur)

http://www6.erasmusmc.nl/geneeskunde/bachelor/minor/

Minor kiezen? Kom je oriënteren op de minormarkt!

Docenten geven daar graag zelf uitleg over hun minor.



Informatie? Vragen?

Minorcommissie

Joke Tulen, Minorcoördinator

Marleen Oosterom, Onderwijsadviseur 

Sanjana Janki, Projectmedewerker

Mailadres: minor@erasmusmc.nl


