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Welke Minoren? 
In theorie mogen jullie bijna alles, echter  in de praktijk wordt jullie keuze soms beperkt door de 
periode waarin minoren worden gegeven. Je kan kiezen uit het BW keuzevak ‘Introduction into 
Biomedical Informatics’ (nieuw per 17/18), 15 LUMC Half Minors (waarvan 4 (gedeeltelijk) in het 
buitenland, 5 Leidse minoren (keuzepakket van 15 ects), 60 verbredende EUR minoren en 1 
verdiepende EUR minor (Orgaantransplantatie). Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor een 30 
ects Minor in Leiden, Delft, Utrecht of Rotterdam (consequentie is helaas langere studieduur). Lees 
onderstaande info over regels, procedures, voorwaarden, beperkingen etc goed door.  
 

Info/regels 
Naamgeving 
Minor 
Samengesteld geheel van vakken rondom een bepaald  thema/onderwerp, bedoeld om je te 
verbreden of te verdiepen. Meestal 30 ects (1 semester fulltime dus t/m 2 feb 2018, of verspreid 
over 1 studiejaar), soms 15 ects (eerste 10 weken), bv. bij Erasmus Universiteit  Rotterdam. 
 
Keuzepakket 
Bij afspraak is er van iedere Leidse Minor (30 ects) ook een 15 ects-versie beschikbaar, die apart te 
volgen is, het zogenaamde Keuzepakket. Echter, omdat de meeste Minoren semester roostering 
kennen, duurt een 15 ects Keuzepakket dan nog steeds tot eind januari.  Voor BW geschikte  
Keuzepakketten (met blokroostering) zijn: Brain & Cognition, Management Fundamentals BSc Edition 
(van minor Science and Research Based Business) , Evolution of Aging and Disease (van minor Human 
Evolution), Biodiversity, en Molecular  Biotechnology. 
 
Half Minors LUMC 
De LUMC halve minoren  zijn beschikbaar voor LUMC studenten Geneeskunde en Biomedische 
wetenschappen. Ze passen precies in de Vrije Keuzeruimte (eerste 10 weken, 15 ects). Alle LUMC 
minoren zijn goedgekeurd door de examencommissie BW, echter 3 halve minoren zijn vanwege 
klinische diepgang en vereiste voorkennis niet geschikt voor BW, te weten Patientcentered care: 
Advanced professional skills, Sense and non-sense in anesthesiology en Spine/Skullbase surgery & 
Otolaryngology/Audiology. 
 
Keuzevak 
Ieder vak dat bij een andere faculteit, universiteit of Academie der Kunsten gevolgd wordt en niet 
een onderdeel is van een minor of keuzepakket. 
 
LDE-samenwerking 
De Universiteiten Leiden, Delft en Erasmus werken sinds 2015 samen aan een groter aanbod van 
minoren. Er is geen toestemming meer nodig van de examencommissies om elkaars minor te mogen 
volgen en iedere universiteit reserveert per verbredende minor 30% van de beschikbare plekken 
voor studenten van de andere twee universiteiten. 
 
Voorwaarden vanuit BW 
15 ECTS 
- Een verplicht onderdeel van het  bachelorexamenprogramma is de Vrije Keuzeruimte, bestaande uit 
15 ects. Jullie dienen dus minimaal 15 ects aan vakken buiten het vaste BW-programma te volgen.  



- Dit kan een Halve Minor LUMC zijn, een Keuzepakket aan de universiteit van Leiden zijn, een minor 
aan de Erasmus of losse vakken bij andere faculteiten/universiteiten. 
 
Lengte/periode 
- De eerste 10 weken (sept-half nov) van het studiejaar zijn vrij geroosterd voor keuzeonderwijs. 
- let op: bij andere faculteiten/universiteiten worden vaak meerdere vakken tegelijkertijd 
aangeboden voor enkele uren in de week, waardoor de lengte/duur langer wordt en een vak/pakket 
van 15 ects loopt t/m 2 feb. 
- Check dus altijd hoe het vak/minor geroosterd wordt! 
- let op: onderwijs buiten deze periode kan interfereren met het reguliere BW onderwijs (waarbij 
mogelijk enkele verplichte onderwijsonderdelen niet gevolgd kunnen worden en het vak uiteindelijk 
niet behaald kan worden). 
- De buitenlandse Halve Minor LUMC ‘Edinburgh’ duurt van half september tot eind december. Je 
mag deze volgen, maar doordat je dan regulier BW3 onderwijs mist dat pas het jaar er op ingehaald 
kan worden zal je een half jaar studievertraging op lopen. 
- indien roosters niet via een link te raadplegen zijn, of nog niet beschikbaar voor het volgende 
studiejaar neem dan contact op met de coördinator van het vak/minor of met de studieadviseur van 
de bijbehorende opleiding. 
 
Niveau 
- Minimaal niveau 200 (alle Leidse minoren voldoen hieraan). 
N.B. Soms bestaat een officiële minor/keuzepakket  uit verschillende vakken en kan het 
introductievak niveau 100 hebben, dan is het wel toegestaan (maar niet als los vak). 
- Andere universiteiten kennen geen niveau’s van 100-600: hier geldt voor een los (keuze)vak dat het 
minimaal een tweedejaars vak moet zijn, minoren voldoen altijd. 
 
Overlap BW? 
- Er mag géén overlap zijn met een bestaand bachelor BW-vak. 
- Probeer dit van te voren in te schatten aan de hand van de omschrijving van de minor/keuzevak. Bij 
twijfel vóóraf de examencommissie om toestemming vragen zodat je niet achteraf hoort dat je keuze 
niet goedgekeurd is en je alsnog deze ruimte met ander onderwijs moet vullen, met het risico dat je 
niet op tijd kan afstuderen. 
- De examencommissie zal altijd de mate van overlap vaststellen, en indien er meer dan 5-10% 
overlap is uiteindelijk je minor of vak afkeuren. 
 
Afgekeurde vakken/minoren 
De volgende vakken worden niet goedgekeurd door de examencommissie, vanwege te veel overlap 
met het BW-curriculum. 
Universiteit Leiden: 
- Bio- en Neuropsychologie (psychologie) 
- Disease, Signalling and Drug Targets (keuzepakket BFW) 
- Molecular Defects in Human Diseases, zowel als los vak, als onderdeel van het Keuzepakket 
Advanced Lifescience and Technology 
 
Toestemming Examencommissie (ExCie)? 
- Er is géén toestemming van de ExCie nodig voor officiele Leidse keuzepakketten (15 ects), de LUMC 
Halve Minoren en de Rotterdamse Minoren (LDE-samenwerking). 
- Indien je een volledige minor (30 ects) wilt volgen (Leiden, Delft) heb je wél toestemming van de 
ExCie nodig. 
- Voor alle losse (keuze)vakken van de universiteit van Leiden en minoren/vakken  van andere 
universiteit is toestemming van de ExCie nodig (Verplicht!) 



- Om teleurstelling achteraf te voorkomen kan je dit het beste aanvragen vóór de start van het 
betreffende onderwijs. 
- Sommige universiteiten vragen om bewijs van toestemming van jouw examencommissie om je te 
kunnen inschrijven (bv. EUR). 
- Een verzoek aan de ExCie dien je bij voorkeur in 2 maanden vóór aanvang van het betreffende 
keuzevak/minor (vaak dus nog voordat je weet dat je geplaatst bent). Dit mag per email en voorzien 
zijn van Titel, omschrijving (knippen/plakken uit e-gids/minorwebsite),  naam faculteit en/of 
universiteit, niveau , periode, en  ects. 
 
Je kunt het verzoek  richten aan: 
Bachelorexamencommissie  
t.a.v. Mevr. H.A. Kramer, secretaris 
email: examencommissie-bmw@lumc.nl 
 
Voorwaarden vanuit de minor/keuzevak 
- Vaak is de minimale eis van faculteiten/universiteiten dat je alle propedeusevakken behaald moet 
hebben, soms 60 ects (zonder voorwaarden van welk jaar), soms 90 ects. Informeer daar dus goed 
naar indien je niet nominaal studeert.  
- soms heb je toestemming van je hoofdopleiding nodig. Hiervoor hebben ze meestal formulieren die 
de studieadviseur dient te ondertekenen. 
- soms heb je (vooraf) toestemming nodig van de examencommissie van de hoofdopleiding (BW dus). 
Zie hierboven voor de procedure. 
 

 
Aanmeldprocedure 
De aanmeldprocedure kent twee stappen.  
1. Registratie welke minor je van plan bent te gaan volgen via een LUMC webformulier. Omdat de 
VrijeKeuzeruimte een onderdeel is van het bachelor examenprogramma Biomedische 
wetenschappen zijn wij wettelijk verplicht om bij te houden welke minoren onze studenten (willen) 
volgen. 
2. Daadwerkelijke inschrijving van je gewenste minor(en). Voor een LUMC minor én de Leidse minor 
Human Evolution wordt dit voor je gedaan via dit LUMC webformulier (je krijgt in juni bericht voor 
welke HM je geplaatst bent), voor alle andere minoren moet je je zelf inschrijven in uSis (Leiden) of 
via online registratie formulieren/systemen andere universiteiten. 
3. De internationale LUMC minoren (Cuba, 4 wkn binnen Global Health; Indonesia, 4 wkn binnen 
Inf.Health Dis. of Clin. Imm.; Bordeaux, 4 wkn binnen Mol.Targets of Imm.Ther. Cancer; of Edinburgh, 
10 weken) kennen een selectieprocedure. Deadline aanmelden 17-03-2017 
 
LUMC webformulier 
Alle studenten (BW en GNK) die in 2017-2018 keuzevakken of een minor gaan volgen, dienen zich in 
te schrijven via webformulier  https://forms.lumc.nl/lumc2/BW-Halve_Minoren_aanmelding_2017 . 
Je krijgt de link email toegestuurd. 
Inschrijving open van  1-15 mei 23.59, 2017. 
 
Voorkeur LUMC minor of Evolution? 
Inschrijving voor alle LUMC minoren en het keuzepakket Evolution of Aging and Disease gaat via het 
LUMC webformulier. Dus NIET via uSis! Op moment van dit schrijven is het onduidelijk wat de 
definitieve voorkeurs beleid wordt (MFLS heeft zojuist voorstel/verzoek ingebracht). 
1. Geef 7 voorkeuren op. Kies je voorkeuren in volgorde van belangrijkheid. Voorkeur 01 heeft dus 
jouw grootste voorkeur.  



2 (nieuw). Geef 5 voorkeuren op in volgorde van belangrijkheid. Geef vervolgens nog 2-5 voorkeuren 
op voor het geval je Top5 niet gehonoreerd kan worden. 
- Voor de indeling/verdeling van de LUMC minoren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met je 
voorkeur. In eerste instantie wordt iedereen geplaatst in zijn eerste voorkeur. Is de betreffende 
minor nog niet vol dan is dit je definitieve plaats. Is de minor wel vol dan wordt er gekeken of er nog 
plekken beschikbaar zijn bij de tweede voorkeurs minor, etc. Uit het verleden weten we dat er een 
aantal minoren populairder zijn dan andere, te weten Child Psychiatry, Biomedical Imaging, Heart 
and Blood Vessels, Translational Neuroscience, Immunotherapy of Cancer en Clinical Immunology. 
Als je eerste 3 voorkeuren (toevallig) deze zijn dan is de kans groter dat je uiteindelijk een 4de of 5de 
keus toegewezen krijgt. Het is dan tactischer om een minder populaire minor op de tweede of derde 
voorkeur te zetten.  
N.B. Kies nooit 10x dezelfde, zelfs niet als je deze heel graag wilt.  
- Ben je helemaal zeker van je voorkeur, dan dien je hem in. Deadline is 15 mei, 23.59 
- In juni ontvang je per umail een bericht bij welke minor je bent geplaatst.  
- Eenmaal geplaatst is het niet mogelijk van LUMC Minor te ruilen of je aanmelding terug te trekken.  
  Deelname aan deze minor is dan verplicht! 
 
Voorkeur niet-LUMC minor? 
- Wil je een ’niet- LUMC minor’ doen, zoals een Keuzepakket van de  Universiteit Leiden (b.v. Brain 
and Cognition, Management Fundamentals BSc Edition, Molecular Biotechnology en Biodiversity), 
Minoren van Rotterdam (b.v. Orgaantransplantatie, Genetica in de maatschappij) of Minoren van 
Amsterdam (UvA of VU) of Utrecht dan geef je dit aan door optie ‘Zelf-regelen’ op voorkeursplaats 01 
te zetten. Vul daarnaast bij het tekstveld in om welke minor/vak het gaat.  
PS. Ga je je inschrijven bij meerdere ‘niet-LUMC minoren’ dan hoef je maar 1x ‘zelf regelen’ op 
voorkeur 01 zetten!, wel graag dan de meerdere minoren in het tekstveld invullen. 
- Geef bij voorkeur 02 t/m 07 je volgorde van voorkeur voor de LUMC minoren. Dit is je backup plan. 
Er is altijd een kans dat je niet toegelaten wordt bij de minor van je eerste voorkeur. Als je nog een 
alternatief moet regelen nadat dit bekend is dan ben je echt te laat en is de kans groot dat je van 
september tot half november geen onderwijs kan volgen. Met dit backup plan heb je gegarandeerd 
onderwijs in september. Zodra je bericht krijgt  dat je eerste voorkeur niet door gaat neem je contact 
op met half-minors@lumc.nl , waarbij je aangeeft dat je een niet-LUMC minor op voorkeur 1 had 
staan maar dat je hiervoor niet geplaatst bent en vraag je of je nog geplaatst kan worden voor een 
LUMC Halve minor.   
 
Inschrijven BW minor Introduction into Biomedical Informatics 
- via uSis 
- inschrijving van 1 mei t/m 31 mei 2017 
- meer info en uSis-code volgt nog 
 
Inschrijven minoren Universiteit Leiden  
- zie e-gids voor volledige lijst titels (https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/minors), let op dat 
jaartal op 2017-2018 staat. Wil je al voor april kijken welke Leidse minoren er allemaal zijn kijk dan in 
de lijst van vorig jaar. 
- inschrijven doe je zelf via uSis. 
- de enige uitzondering voor LUMC studenten is Human Evolution, part I: The evolution of aging and 
disease. Hiervoor hebben we gereserveerde plaatsen en kun je je alleen via het LUMC formulier 
inschrijven waarna wij jullie over de gereserveerde plaatsen verdelen. 
- de inschrijvingen gaat open op 1 mei 2017, 0.00 (in het verleden waren enkele populaire minoren, 
o.a.  Brain&Cognition al om 9.00 ’s morgens volgeboekt, dus als je een speciale minor/keuzepakket  
heel graag wilt dan is het slim om ’s nachts al in te schrijven). 
- vaak moet je in eerste instantie voor de hele minor (30 ects)  inschrijven, en dan krijg je later bericht 
(als het definitieve aantal studenten bekend is) je in te schrijven voor de specifieke vakken (15 ects). 

mailto:half-minors@lumc.nl
https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/minors


- kijk goed onder het kopje ‘aanmelding/registration’ van de e-gids: soms geldt gelukte inschrijving in 
uSis (status in uSis voor dit vak op ‘ingeschr.’ ) dat je definitief bent ingeschreven (principe ‘eerst 
komt, eerst maalt’ en ‘vol is vol’), steeds vaker leggen ze eerst een ‘wachtlijst’ aan en krijg je pas na 
een tijdje een emailbericht dat je definitief bent ingeschreven. 
 
 
- voor Management Fundamentals Bachelor Edition (voorheen SBB Fundamentals) dien je  
1. een additioneel online formulier in te vullen, dat je kan vinden op 
https://www.jotform3.leidenuniv.nl/form/40264643189 
2. na je uSis inschrijving krijg je een uitnodiging om een motivatiebrief te schrijven.  
Iedereen wordt eerst op een wachtlijst geplaatst. Toewijzing gebeurt op basis van volgorde 
inschrijving in uSis, motivatiebrief en gelijkwaardige verdeling over de faculteiten. 
 
 - als een minor vol is kun je jezelf in uSis op een wachtlijst plaatsen, wat soms alleen lastig gaat 
omdat hij in uSis moeilijk vindbaar (want is ‘vol’). Als je de minor echt niet meer kunt vinden, kun je 
een mailtje sturen naar de minorcoördinator, die je op de wachtlijst kan plaatsen. Je kunt vervolgens 
zelf in uSis zien of je plaats op de wachtlijst wel of niet wordt omgezet in een definitieve aanmelding. 
- losse vakken (van minimaal niveau 200) vereisen soms wel dat je een eerstejaars vak gevolgd hebt. 
Indien dit het geval is, neem dan contact op met de coördinator en vraag of het okay is als je deze 
stof dmv zelfstudie bestudeert (vraag eventueel welke hoofdstukken essentieel zijn) 
 

Plaatsing Minor vs Voorkeur 
Afgelopen jaar (2016-2017) kreeg bijna iedereen zijn eerste of tweede voorkeur toegewezen: 
Studenten met 1ste  keus LUMC (incl. Evolution); n=23, 21x voorkeur 1, 1x voorkeur 2, 1x voorkeur 4 
Studenten met 1ste keus zelf regelen LEI; n=13, 11x voorkeur 1, 1x voorkeur 2, 1x voorkeur 7  
Studenten met 1ste keus zelf regelen EUR; n=11, 7x voorkeur 1, 2x voorkeur 2, 1x vk 4, 1x vk 5  
Studenten met 1ste keus zelf regelen TUD; n=1, 1x voorkeur 1  
 

Na afloop: Registratie cijfers 
Minoren of keuzevakken die aan de universiteit van Leiden worden gevolgd worden geregistreerd in 
uSis en komen dus automatisch op je cijferlijst te staan. Een aantal worden 'herkend' als een 
goedgekeurd keuzevak en komen zelfs automatisch binnen de studievereisten VrijeKeuzeruimte te 
staan. Zo niet dan kan je een verzoek indienen bij de studentenadministratie om vak XXX te 
verplaatsen naar je VrijeKeuzeruimte. Dit kan per email naar studentenadministratie@lumc.nl. Zet bij 
het onderwerp/subject: ‘BW Keuzevakken’ of ‘BW minor’ en vergeet in de tekst niet je 
studentnummer te vermelden. 
 
Vakken buiten Leiden gevolgd?: Deze cijfers komen niet automatisch in uSis. Je moet er als student 
zelf voor zorgen dat je cijfers van de betreffende instelling bij ons geregistreerd worden. Soms moet 
je ze zelf ophalen, soms sturen zij een certificaat naar jou en soms willen zij het cijferbriefje of 
certificaat naar ons sturen. Het certificaat of cijferbriefje moet voorzien zijn van jouw naam, titel vak, 
aantal ects en behaalde cijfer, en dient ondertekend te zijn (met datum en/of  stempel). Indien zij om 
een adres vragen: het kan/mag opgestuurd worden per reguliere post of verzonden per email (in PDF 
als bijlage, adres zie hierboven). 
Studentenadministratie Biomedische wetenschappen 
LUMC, Directoraat Onderwijs en Opleidingen 
Postbus 9600 
2300 RC Leiden 
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Functiebeperking 
Als je nu tijdens tentamens speciale faciliteiten ontvangt zoals een half uur tentamentijd verlenging, 
vergroot lettertype, dan krijg je dit niet automatisch ook als je bij een andere opleiding of andere 
universiteit vakken gaat volgen en tentamens gaat maken (N.B. sommige universiteiten verlenen 
uberhaupt geen of een beperkt aantal  voorzieningen voor studenten met een functiebeperking). 
- het is je eigen verantwoordelijkheid om deze speciale voorziening aan te vragen bij de andere 
opleiding. Dit gaat meestal via een examencommissie en kan soms wel 4-6 weken duren. Als je er dus 
in september gebruik van wilt maken, dien je dit dus al in mei-juni aan te vragen. 
 

Minoren aan andere universiteiten 
 
Erasmus Universiteit (Rotterdam) 
- Periode onderwijs is van 4 september t/m 10 november 2017 en past geheel in jullie vrije 
keuzeperiode. Je mag je maximaal voor 1 EUR-minor aanmelden (= regel EUR). 
Voor de EUR-minoren zijn er 5 groepen studenten en ieder heeft zijn eigen aanmeldperiode: 
1. EUR-studenten, aanmelden van 1-31 mei 2017 (niet voor jullie) 
2. Minorsamenwerking Leiden, Delft en Erasmusuniversiteit; 30% van de EUR-minorplekken zijn 
gereserveerd voor studenten uit Delft en Leiden. Dit betreft de verbredende minoren, en die zijn 
voor jullie allemaal toegankelijk. Zie https://www.eur.nl/minor/minoren/alfabetische_volgorde/ 
voor de hele lijst, 60 stuks! (onder kopje Verbredende minoren).   
Door BW-ers in het verleden gevolgde EUR-minoren zijn Genetica in de maatschappij, Ethiek in de 
Gezondheidzorg, Public Health, International Relations, Hoogtepunten in de psychologie en 
Rechtpsychologie (‘De werking van onze hersenen’ mag niet i.v.m  de overlap met BW).  
Aanmelden kan van  1 t/m 31 mei 2017, via een webformulier dat beschikbaar komt in mei.  
3. Pilot Erasmus MC en LUMC. Dit zijn verdiepende geneeskunde-minoren en alleen beschikbaar voor 
GNK- studenten: 20 plekken voor LUMC-GNK, en 20 EUR-GNK studenten volgen onze LUMC-minoren 
(niet voor jullie). 
4. Minor Orgaantransplantatie: verdiepende GNK-minor alléén beschikbaar voor BW-Leiden 
(minimaal 5 plekken).  De aanmeldprocedure is afwijkend.  Procedure voor 17/18 nog niet 
vastgesteld,  inschrijfperiode wrs:  1 t/m 31 mei 2017 - Inschrijving via webformulier, dat dan daar 
beschikbaar komt. 
5. Overige externe studenten (vallen jullie dus niet onder) 
Eventuele vragen kunnen gesteld worden via minor@eur.nl 
 
Universiteit van Amsterdam/ AMC 
Zomercursus Fysische Antropologie (3 ECTS) + Skeletpracticum (3 ECTS) 
Deze cursus wordt gegeven van 10 t/m 14 juli 2017 (tentamen 20 juli, hertentamen 21 aug 2017) in 
het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). Je hebt elke dag college van 10.00 tot 16.00. De 
onderwerpen zijn gerelateerd aan onderzoek op botresten in de archeologie. Er wordt dus veel 
aandacht besteed aan archeologie en antropologie. Daarnaast ligt de nadruk vooral op anatomie en 
osteologie, waarbij de aandacht ligt bij naamgeving, botontwikkeling en botziekten. Ook 
identificatietechnieken van skeletten passeren de revue (zoals in de TV-serie Bones, dus aan de hand 
van de schedel en het bekken). Je zit in college met ongeveer 200 personen, waarbij studenten zitten 
van GNK, BW, fysiotherapie, forensisch onderzoek en vele andere studies. De cursus is open voor 
iedereen die geïnteresseerd is; ook ouders, docenten en hobbyisten schrijven zich in. Er worden 3 
ECTS toegekend bij een voldoende voor het tentamen. De 30 studenten die de hoogste cijfers voor 
het tentamen hebben gehaald  krijgen bovendien toegang tot het skeletpracticum (waarschijnlijk 21-
25 augustus 2017). Hierbij breng je de technieken die tijdens de collegeweek zijn besproken in de 
praktijk op 100 jaar oude skeletten. Je bepaalt in tweetallen het geslacht, de leeftijd bij overlijden, de 
lichaamslengte en eventuele pathologieën (zoals vitamine D deficiëntie of botbreuken) aan de hand 
van deze skeletten. Het skeletpracticum sluit je af met het schijven van een verslag over de skeletten 
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die je hebt onderzocht. Bij een voldoende voor dit verslag worden nog 3 ECTS toegekend. Kosten 
voor deze cursus zijn 35 euro, deadline aanmelden 19 juni 2017. De colleges zijn zeer informatief, de 
organisatie verloopt vlekkeloos, de docenten zijn enthousiast en de stof is voor BW-ers zeer goed te 
volgen. Zeker een aanrader voor iedereen! 
Voor inschrijven, programma en extra informatie zie http://www.zomercursusantropologie.nl/ 
 
Technische Universiteit van Delft 
Met ingang van 2016-2017 zijn alléén 30 ects minoren beschikbaar en is het niet mogelijk om slechts 
de helft te volgen en dus 15 ects te behalen. Wil je misschien een technische master volgen? Delft 
kent Schakelminoren, waarmee je deficienties in je bachelorprogamma weg werkt en zo de overstap 
kan maken. 
Samenvattend: een minor volgen in Delft resulteert in 7 maanden studievertraging, maar kan een 
bewuste keuze zijn (een mogelijkheid om de technische kant van je beta-pakket verder te 
ontwikkelen of zelfs een ‘carrière-switch’). Omdat het om 30 ECTS gaat heb je Toestemming nodig 
van de examencommissie. 
http://minors.tudelft.nl/ 
Minor Event: 2 mei 2017 
Inschrijfperiode: 3-31 mei 2017 
Minoronderwijs: 4 sept 2017-2 feb 2018 
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