Vrije keuzeruimte: minor of profilering
In de bachelor Popular Culture wordt de student de ruimte geboden om minimaal één semester
gericht op de eigen leeruitkomsten eigen keuzes te maken voor het indelen van het curriculum. Dit
semester wordt benoemd als vrijekeuzeruimte. De student kan de vrijekeuzeruimte invullen met
een minor of profilering.
Minor
Naast de major kan de student een minor (een samenhangend programma van 30 studiepunten
dat binnen één semester wordt aangeboden) volgen buiten de opleiding. Een minor is altijd 30 EC
en wordt in blokken van minimaal 15 EC aangeboden door externe opleidingen. De
(minor)begeleider moet toestemming voor het volgen van de gekozen minor geven. Een student
kan in plaats van een minor twee keuzeblokken van 15 EC bij andere opleidingen volgen of één van
de twee keuzeblokken invullen met vrije keuze onderwijs bestaande uit eenheden van 3 EC.
De volgende voorwaarden worden gesteld aan het volgen van (extern) keuzeonderwijs:
-

-

-

Alleen studenten die de propedeuse hebben afgerond, of verwachten die dit studiejaar af te ronden
kunnen extern keuzeonderwijs volgen.
De aanbiedende opleidingen kunnen aanvullende toelatingseisen stellen waaraan studenten moeten
voldoen.
Als een student een keuze heeft gemaakt – en deze keuze is door de begeleider goedgekeurd –
verplicht de student zichzelf om het gekozen onderwijs te volgen.
Mogelijkheden om de keuze te herzien en de overeenkomst open te breken moeten voor november
van het cursusjaar waarin het onderwijs wordt aangeboden zijn verkend en gecommuniceerd met de
betreffende opleiding

Minoren kunnen een verbredend of een verdiepend karakter ten opzichte van de major hebben. De
minor wordt op het diplomasupplement vermeld. De hogeschool heeft een veelzijdig aanbod van
minoren ontwikkeld, waaruit (via Osiris) gekozen kan worden. De student dient de keuze voor een
minor altijd te verantwoorden op basis van het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), met
inachtneming van hoofdstuk 3 van het studentenstatuut en goedkeuring door de begeleider. Het is
ook mogelijk om een minor buiten de hogeschool te volgen. Bijvoorbeeld bij de Rijksuniversiteit
Groningen (een schakelprogramma naar een master opleiding), een andere hogeschool (via Kies op
Maat) of bij een instelling in het buitenland. Voor een externe minor (buiten de HG) dient de
student vooraf toestemming te vragen bij de examencommissie (NB Bij de opleiding fungeert de
(minor)begeleider hierbij als afgevaardigde van de examencommissie).
Voor meer informatie over minoren buiten de opleiding, Minerva en de HG en over een minor
Popular Culture voor studenten van buiten’) zie paragraaf 4.2
De student is niet verplicht een minor te volgen. De vrije keuzeruimte van 30 studiepunten kan ook
op een andere manier ingevuld worden, namelijk door te kiezen voor een (extra) profilering.
Profilering
Aansluitend op de propedeuse kan de student zichzelf profileren middels het verwerven van
competenties en leeruitkomsten naar keuze. Dit gebeurt altijd in overleg met de begeleider(s). In
totaal kunnen 150 EC op deze wijze worden verworven. In de propedeuse is het competentieniveau
verplicht basis. In de post-propedeutische fase is het competentieniveau verplicht gevorderd of
hoger en is er een relatie met de complexiteit (zie bijlage II) en tijdsinvestering in het project.
Een profilering is een samenhangend pakket van (minimaal) 30 studiepunten waarmee de student
verdieping aanbrengt binnen de opleiding. Deze volgt de student binnen de major of als extra
profilering in de vrije keuzeruimte. Door te kiezen voor een door de student zelf samengesteld
pakket van keuze onderwijs van binnen of buiten de opleiding. Een zelf samengesteld pakket kan
bijvoorbeeld bestaan uit vijf HG keuzemodules van 3 studiepunten in combinatie met een
keuzeblok, of uit twee losse blokken die de student bij een andere opleiding volgt (HG
keuzeblokken). Alleen door het CvB vastgestelde minoren en als zodanig vastgestelde profileringen
(samenhangende pakketten met een minimale omvang van 30 studiepunten) worden vermeld op
het diplomasupplement.
Samengevat: de student kan kiezen uit een verbredende of verdiepende minor, een (extra)
profilering of een vrij keuzepakket van onderdelen binnen en/of buiten de opleiding.
Excellentie

De Hanzehogeschool Groningen streeft naar een ambitieuze studiecultuur en biedt extra uitdaging
aan studenten die uitblinken. Studenten die het beste uit zichzelf willen halen en zich graag laten
uitdagen kunnen binnen de school en de opleiding terecht.

