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Wat is een minor? 
 
Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 ECTS, waarin je een nieuwe specialisatie 
ontwikkelt of een al aanwezige vaardigheid verder ontwikkelt. Deze minor volg je in je vierde jaar. De minor 
is een verplicht onderdeel van onze opleiding.  
 
Kijk bij inschrijving goed naar de ingangseisen die gesteld zijn in de omschrijving van de minor van jouw 
keuze. De ingangseisen kunnen per opleiding verschillen. Wanneer je bijvoorbeeld op HBO-niveau een 
minor wilt volgen kan een afgeronde HBO-propedeuse een vereiste zijn. 
 
De minor wordt zelfstandig gekozen uit bestaande minoren aan hogescholen of universiteiten, die je kunt 
vinden via Kies Op Maat.  
 
Samengestelde minor 
Een bepaalde verbreding of verdieping kun je ook vinden door zelf een pakket samen te stellen. Daarom is 
er de mogelijkheid om een vrije minor te kiezen. In dit geval stel je zelf een vakkenpakket voor aan de 
opleidingsdirecteur, die je vervolgens zal vragen dit pakket voor te leggen aan de examencommissie. Er zal 
bij de beoordeling worden bekeken of de door jou gevolgde minor aan de kwaliteitseisen van een vrije 
minor voldoet.  
 
De eisen aan de vakken van een vrije minor zijn: 
 Totaal 30 ECTS; 
 Vakken op HBO- of universitair niveau; 
 De vakken op HBO niveau mogen niet uit de propedeutische fase van deze opleiding komen; 
 De vakken op universitair niveau mogen op propedeutisch niveau en op bachelor niveau zijn; 
 Geen vakken op masterniveau (zowel HBO- of universitair niveau); 
 Geen vakken die in zeer grote mate overeenkomen met vakken van je eigen opleiding; 
 Een samenhangend en verdiepend programma. 
 
Bij een (zelf samengestelde) minor kan het voorkomen dat meerdere vakken op hetzelfde tijdstip worden 
verzorgd of dat de tentamens op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze 
planning.  Indien je in het tentamenrooster merkt dat twee tentamens op dezelfde dag zijn gepland, wacht 
dan niet tot je de tijdstippen ervan verneemt, maar neem direct contact op met de onderwijsplanning. Als 
je er vroeg bij bent, is de kans groot dat de tentamens niet op hetzelfde tijdstip worden gepland.  
 
Minor volgen in het buitenland 
Het is ook mogelijk een minor in het buitenland te volgen. De International Offices bij de domeinen hebben 
hun eigen uitwisselingsprogramma’s en samenwerkingsverbanden met verschillende buitenlandse hoger 
onderwijsinstellingen en stage-instellingen. Met al je vragen over studeren in het buitenland kun je dan ook 
terecht bij het Avans International Office. 
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Vrijstelling minor 
Sommige studenten hebben al een opleiding gevolgd, en (gedeeltelijk) afgemaakt op Hbo- of WO-niveau. 
Deze studenten staat het vrij om de eerder behaalde 30 studiepunten als minor op te voeren voor deze 
opleiding. Voorwaarde daarbij is dat het bij HBO-vakken om bachelorvakken gaat – maar niet uit het eerste 
jaar en dat deze vakken relevant zijn voor je studie aan de KTA (HBO-vakken bloemschikken kun je niet 
opvoeren). 
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Procedure  

Om een minor te kunnen volgen, moet je vijf stappen ondernemen: 

 
1. Informeer tijdig bij het inlichtingenpunt van de minor die je wilt volgen naar de inschrijvingsprocedure,  
ingangseisen en de kosten (contactgegevens kun je vinden via kiesopmaat, zie hieronder). Er is max. 2250 
euro beschikbaar. Als jouw minor meer kost, dan zijn de extra kosten voor eigen rekening. 

2. Controleer of de minor praktisch haalbaar is (denk bijv. aan roostering).  

3. Overleg met Anna over jouw minorkeuze.  

4. Schrijf je in bij je minor. Zie stap 1. In de meeste gevallen download je een ‘leerovereenkomst’ van de 
minor. Deze leerovereenkomst stuur je ter ondertekening naar onze opleidingscoördinator (deze zorgt dat 
Avans+ de leerovereenkomst ondertekent). Je krijgt deze getekend terug zodat jij dit weer naar de 
minoropleiding kunt versturen. De minoropleiding zal je vertellen welke documenten verder nog nodig zijn. 
Ze kunnen bijvoorbeeld vragen om een ‘Bewijs Betaald Collegegeld’. Dergelijke documenten kan onze 
opleidingscoördinator voor je maken.  

5. Volg de verdere instructies van jouw minoropleiding (bijv. kiezen van vakken, indien van toepassing).   
 

 

 

 
 
Kiesopmaat.nl 

Kies Op Maat is een online platform waar alle studenten aan het hoger onderwijs in Nederland minoren kunnen 
bekijken en kiezen van andere deelnemende Nederlandse instellingen. 

Op de site van het platform is een leercontract opgenomen, dat door drie partijen moet worden ingevuld: de 
student, de instelling waar de student studeert en de instelling waar de student de minor gaat volgen. Ook 
staat hier de procedure beschreven voor het volgen van een minor aan een andere hogeschool of universiteit. 

Wanneer je een minor wilt volgen, die niet te vinden is bij Kies op Maat, dan zul je zelf moeten zoeken bij de 
verschillende instellingen. Houd er rekening mee dat wanneer je een minor wilt volgen bij een Instelling die 
niet aangesloten is bij Kies op Maat er andere procedures gelden en je eventuele financiële verrekening zelf 
dient te regelen. 

Meer informatie over landelijk aangeboden minoren vind je op www.kiesopmaat.nl. 
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Aandachtspunten  
 

- Bachelor of Cabaret valt onder Avans+. Avans+ is de niet-bekostigde tak van Avans. In enkele 
gevallen kan dit betekenen dat er geen Bewijs Betaald Collegegeld uitwisseling kan plaatsvinden, wat 
in de praktijk betekent dat je je bij sommige onderwijsinstellingen niet kunt inschrijven.  

 
- Avans+ en de Koningstheateracademie zijn beide geen Kies Op Maat (KOM) – instelling. Dit maakt 

het vaak lastig om je als minor-student bij een andere onderwijsinstelling in te schrijven, omdat veel 
instellingen dit als voorwaarde hebben.  

 
- Mocht je geconfronteerd worden met dergelijke vragen/afwijzingen, neem dan altijd contact op met 

onze opleidingscoördinator. Vaak kunnen wij alsnog iets organiseren. Maar: neem ruim de tijd voor 
je oriëntatie en inschrijving. Houdt er rekening mee dat niet alle minoren mogelijk zijn.  
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Competentiekaart Minor 

ECTS: 30  

 

 
 
 

  

Competentie 10: innovatief vermogen 

De student laat in zijn werk een oriënterende en onderzoekende houding zien.  

niveau 3 
De student verwerft inzicht in wat gangbaar is in cabaret en wat vernieuwend is.  
De student onderzoekt ontwikkelingen in het cabaret en gaat bij zichzelf na in hoeverre hij zelf vernieuwend 

kan zijn.  
prestatie-indicatoren: 

2. De student kiest een minor uit vakgebieden als literatuur, politiek, filosofie, sociologie, psychologie (etc.), 

en weet die met een voldoende af te sluiten.  
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Voorbeeld van een inschrijfprocedure 
NB: een inschrijving bij een HBO-instelling is doorgaans eenvoudiger, zie ‘procedure’.  

Een minor aan de UvA 

De Universiteit van Amsterdam biedt een aantal minoren aan, die ook toegankelijk zijn voor hbo-studenten. 
Als je een minor gevonden hebt die je wilt en kunt volgen, dan dien je je bij de UvA in te schrijven via studielink 
als tweede inschrijving. Hiervoor is vereist dat je een afgeronde propedeuse of een vwo-diploma hebt in 
verband met de toelaatbaarheid aan een universiteit. Verder moet je voldoen aan de instapvoorwaarden en 
toestemming hebben van je eigen opleidingsmanagement. 

Meer informatie over UvA-minors vind je op: Minors - Universiteit van Amsterdam (uva.nl) 

1. Informeer tijdig bij het inlichtingenpunt van de minor.  
Opleidingsspecifieke informatie minors  
Voor meer inhoudelijke informatie over de minors van de UvA en de aanmeldingstermijnen voor de 
afzonderlijke vakken moet je altijd contact opnemen met het in de minorbeschrijving vermelde adres voor 
inlichtingen. Omdat de inschrijvingstermijnen en procedures per minor in de praktijk nogal verschillen, is het 
bovendien verstandig ook altijd persoonlijk informatie in te winnen.  
Je kunt in deze digitale studiegids onder: "Zoek minor" het aanbod alfabetisch terugvinden. Zoek je liever per 
faculteit naar een minor die past bij jouw interessegebied, dan kun je ook zoeken op de volgende website: 
www.student.uva.nl/object.cfm onder: "Kies je minor".  

Ingangseisen 
Bij veel vakken worden ingangseisen gesteld. Soms gaat het om een bepaald vak of bepaalde vakken. Voor 
sommige minorvakken moet je eerst een propedeuse (of het eerste jaar) hebben afgerond. Het kan ook zijn 
dat je op de middelbare school al bepaalde vakken gevolgd moet hebben. Kijk daarom ruim op tijd naar de 
ingangseisen voor een vak. Die zijn te vinden in de vakbeschrijvingen in deze digitale studiegids (zie 
hierboven onder "Zoek vak".) 
 
2. Registratie als (bijvak)student aan de UvA (alleen voor niet-UvA- en deeltijdstudenten) 
Als je bij een andere universiteit staat ingeschreven als student en het wettelijke collegegeld hebt betaald, 
moet je je als bijvakstudent bij het Service- en Informatiecentrum van de UvA aanmelden. Informatie hierover 
kun je bij de faculteit of het instituut zelf inwinnen.  

Aanmelden voor deelname aan de vakken is alleen mogelijk wanneer je staat ingeschreven als student 
aan de UvA. Zorg er dus tijdig voor dat je correct staat ingeschreven voor aanvang van de 
aanmeldingsperiode voor de vakken. 
Verwijzing: Service- en Informatiecentrum van de UvA: 
http://www.studeren.uva.nl/aanmelden/object.cfm?objectid=F5844FDE-B496-4288-876FC6D8A62066DD 
 
Stappenplan voor bijvakstudenten 

Lees onderstaande informatie goed door, voordat je met de inschrijving als bijvakstudent aan de UvA begint. 

1. 

Inschrijven als bijvakstudent gaat via Studielink. Kies in Studielink de opleiding waarbij je een bijvak 
wilt volgen en kies de opleiding met tussen haakjes 'bijvak'. De opleiding waar het bijvak bij hoort vind je in 
de Studiegids van de UvA. Neem bij onduidelijkheden contact op met het Service & Informatiecentrum. 
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2. 

Als bijvakstudent hoef je aan de UvA geen collegegeld te betalen als je bij je eigen instelling wettelijk 
collegegeld betaalt. In dat geval kun je de UvA een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling sturen. 
Op dat bewijs dient wel duidelijk vermeld te staan dat het is afgegeven voor inschrijving aan de UvA . 

Wanneer je geen wettelijk collegegeld hebt betaald aan je eigen instelling, gelden er andere regels. Zie 
hiervoor het Inschrijvingsbesluit van de UvA. 
 
3. 

Het Bewijs Betaald Collegegeld stuur je op naar de Centrale Studentenadministratie (CSA). 

Daarnaast heeft de Centrale Studentenadministratie ook een kopie van een (geldig) identiteitsbewijs (geen 
rijbewijs) en een gewaarmerkte kopie van een toelaatbare vooropleiding nodig. Dit is een kopie van het 
originele diploma met daarop een stempel 'kopie conform origineel'.  
 
Het kan ook zijn dat de controle op je vooropleiding en identiteit via Studielink kan plaatsvinden. Controleer 
daarvoor of je een Centraal geverifieerde identiteit en vooropleiding in Studielink hebt staan. In dat geval is 
het niet nodig je identiteitsbewijs of diploma ook nog per post te sturen. 

Let op:  
Indien het om een bijvakinschrijving bij een Masterprogramma aan de UvA gaat, is in de meeste gevallen ook 
een 'Toelatingsverklaring Master' nodig om je inschrijving af te ronden. Deze toelatingsverklaring kan 
worden aangevraagd bij de betreffende Graduate School. Via de link hier onder kun je de betreffende 
Graduate School vinden. De Graduate School kan na ontvangst van een gewaarmerkt kopie diploma bekijken 
of er een toelating kan worden afgegeven, en stuurt deze dan naar de Studentenadministratie. 

Vermeld op alle documenten je UvA-studentnummer. Dit studentnummer ontvang je nadat je je 
inschrijvingsverzoek via Studielink hebt gedaan. Wanneer je je studentnummer nog niet weet, kun je dit 
alvast opvragen bij het Service & Informatiecentrum via 020 525 8080 of via het onderstaand 
vragenformulier.  

Voor het academisch jaar 2012-2013 worden inschrijvingsverzoeken als bijvakstudent vanaf medio mei 2012 
in behandeling genomen. Na die datum ontvang je je UvA-studentnummer op het e-mailadres dat in 
Studielink staat vermeld. 

Postadres Studentenadministratie van de UvA (CSA):  

Universiteit van Amsterdam 
Centrale Studentenadministratie  
Postbus 2760  
1000 CT Amsterdam 
 

4. 
 
Meld je ten slotte aan voor de vakken van je opleiding.  

N.B. 1:  
Als je een bijvak bij Psychologie wilt volgen, meld je je voor vakken aan via onderwijsbalie@psy.uva.nl. 

N.B. 2:  
Het is niet mogelijk bijvakken te volgen bij de opleidingen Geneeskunde of Tandheelkunde. 

N.B. 3:  
Als je een bijvak wil volgen van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI of 
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Faculty of Science) neem dan contact op met het Servicedesk van Science Park: servicedesk-esc-
science@uva.nl. 

Het gaat om bijvakken van de bachelors: 
Aardwetenschappen, Biologie, Bio-medische wetenschappen, Psychobiologie, Natuur - en Sterrenkunde, 
Wiskunde, Scheikunde, Informatica, Informatiekunde en Kunstmatige Intelligentie. 

En van de masters: 
Earth Sciences, Biological Sciences, Biomedical Sciences, Astronomy and Astrophysics, Chemistry, 
Mathematical, Physics, Mathematics, Physics, Stochastics and Financial Mathematics, Informations Studies, 
Software Engineering, System and Network Engineering, Artificial Intelligence, Grid Computing, Logic, 
Forensic Science, Life Sciences en Mathematics and Science Education. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


