
Samenstellen van een Half Minor 

Tijdens de Half Minor periode is het mogelijk om helemaal zelf je Half Minor samen te 
stellen.  Je kunt je eigen Half Minor zowel in het binnen- als buitenland organiseren. Om 
de kwaliteit van het onderwijs tijdens de Halve Minor periode te waarborgen moet er 
tijdens deze periode aan een aantal eisen worden voldaan.   

Informatie 
Het niveau dient minimaal 300 te zijn en de omvang gelijk aan 15 studiepunten (1 ECTS = 28 
uren studielast). De Halve Minor moet verdiepend zijn en een wetenschappelijk karakter 
hebben. De minor moet afgesloten worden met minimaal 1 eindproduct (gelijk aan 2 EC), dit 
kan zijn een Systematic Review, Critical Review,  Research report, Grant Proposal of een 
ander soortgelijke eindproduct. Het  eindproduct dient zowel een basaal wetenschappelijk 
als meer (klinisch) toegepast component te hebben.   

Tevens dienen tijdens deze halve minor minimaal drie van de 7 CANMED 

rollen/competentiedomeinen getraind te worden (zie bijlage 1).  

1. Medisch Deskundige

2. Beroepsuitoefenaar

3. Academicus

4. Samenwerker

5. Organisator

6. Gezondheidsbevorderaar

7. Communicator

Procedure 
Kies een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent en waarin je je graag wilt verdiepen 

tijdens deze 10 weken. Zoek vervolgens binnen het LUMC een begeleider met ervaring over 

jouw onderwerp. De begeleider dien je zelf regelen, en moet jou kunnen begeleiden tijdens 

de aanvraagprocedure en de half minor periode. LET OP: je dient tevens een externe 

begeleider te hebben bij de instantie waar jij je half minor gaat volgen. Wanneer je zowel 

een interne als een externe begeleider hebt gevonden, gaan jullie samen kijken wat de 

mogelijkheden zijn en concreet vorm geven aan de half minor.   



 
 

 

 

 
 

Stel hierbij een plan van aanpak op, wat is het doel van deze half minor? Wat wil je bereiken 

en op welke manier ga je dit doen. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen;  

 Welke vakken ga je volgen? 

 Wat voor onderzoek ga je uitvoeren? 

 Welke literatuur ga je hierbij gebruiken? 

 Op welke manier word je getoetst? 

 Waar bestaat het eindcijfer uit?  

Met andere woorden hoe ga je het niveau van 300 en de 15 ECTS waarborgen?  

Vul vervolgens samen met je interne (LUMC) begeleider en je externe begeleider  het 

onderstaande aanvraagformulier in. Stuur het aanvraagformulier op naar de Half Minor 

Commissie half-minors@lumc.nl. Zij zullen de aanvraag bespreken en advies uitbrengen aan 

de examencommissie, uiteindelijk zal de examencommissie de aanvraag weigeren of 

accepteren. Wanneer de aanvraag is geaccepteerd kan je de eventuele vlucht, 

accommodatie e.d. regelen.  

Na afloop van de half minor geef je een presentatie aan de half minor commissie. Je maakt 

tevens een kort verslag over de minor en een overzicht van gevolgde lezingen inclusief 

reflectie hierop. Alle producten/presentaties en verslagen dienen in het Engels te worden 

geschreven en moeten worden gestuurd naar half-minors@lumc.nl. Zowel de interne als de 

externe begeleider moeten de gemaakte producten beoordelen.  
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Bijlage 1: 7 CANMED rollen 

 
De 7 CANMED rollen/competentiedomeinen die getraind dienen te worden.  

1. Medisch Deskundige  

2. Beroepsuitoefenaar 

3. Academicus  

4. Samenwerker 

5. Organisator 

6. Gezondheidsbevorderaar 

7. Communicator 

 

1. Medisch Deskundige 

 Het bezitten en verbeden van adequate kennis en vaardighedenpakket uit het medisch 

kennisdomein en dit toepassen in de medische praktijk. 

 Het verzamelen en interpreteren van gegevens, maken van een probleemanalyse, het 

nemen van de juiste klinische beslissingen en deze uitvoeren met inachtneming van de 

grenzen van eigen deskundigheid en bekwaamheid.  

 Het controleren of de gekozen beslissing en bijbehorende uitvoering van voldoende kwaliteit 

zijn en of het gezochte effect bereikt wordt.  

 Het leveren van zorg conform de actuele professionele standaard en waar mogelijk evidence 

based, ethisch onderbouwd en kostenbewust. 

 Doeltreffend mondeling, schriftelijk en elektronisch communiceren met patiënten en hun 

naasten en met andere werkers in de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.  

 

2. Communicator 

 Het aangaan van een doeltreffende relatie en deze onderhouden met patiënten, hun 

naasten en andere werkers in de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.  

 Het gebruiken van (medisch) communicatievaardigheden om hooggekwalificeerde zorg te 

bieden. 

 

3. Samenwerker 

 Het bouwen van een collegiale samenwerking, en het doeltreffend samenwerken in een 

multidisciplinair samenwerkingsverband om te komen tot besluitvorming rond optimale 

patiëntenzorg, onderwijs en/of  onderzoek.  

 Doeltreffend samenwerken met patiënten, patiëntgroepen en andere werkers in de 

maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.  

 Het overbrengen van informatie, onderhandelen, leiding geven, uitvoeren van consultaties 

en participatie in intercollegiale toetsing.  

 



 
 

 

 

 
 

 

4. Organisator 

 Het leveren van een bijdrage aan besluiten over beleid en de toewijzing van beperkte 

financiële, materiële en personele middelen. 

 Het op een verantwoorde wijze op elkaar afstemmen van taken in het werk, op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau - en daarbuiten.  

 Het prioriteren, uitvoeren en evalueren van taken, daar waar nodig in een team.  

 

5. Gezondheidsbevorderaar 

 Het erkennen en actief bepleiten van het belang van preventieve gezondheidszorg voor de 

individuele patiënt, patiëntgroepen en de maatschappij.  

 Het individueel en in teamverband uitdragen van dit belang aan beleidsmakers op het 

terrein van de volksgezondheid en het daar waar mogelijk is preventieve gezondheidszorg 

(primair, secundair, tertiair) in de praktijk brengen.  

 

6. Academicus 

 Het leveren van een wetenschappelijke bijdrage aan de beoordeling, opbouw en begrip van 

kennis en kunde van de gezondheidszorg.  

 Het geven van onderwijs en/of bevorderen van onderwijs aan studenten, patiënten en 

anderen.  

 Het nemen van klinische beslissingen waar mogelijk op wetenschappelijk verantwoorde 

wijze. 

 Het erkennen van het belang van levenslang leren en het fungeren van rolmodel hierin.  

 

7. Beroepsbeoefenaar 

 Het vervullen van een unieke maatschappelijke rol om de gezondheid en het welbevinden 

van de samenleving naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. 

 Het beoefenen van de patiëntzorg volgens de hoogst geldende medische en ethische 

standaarden binnen het Nederlandse en Europese juridische kader. 

 Het voortdurend inspannen om de standaarden van het vakgebied volledig te beheersen.  

 

 

   

 
 

 
 
 
 

 


