Deelname universitaire studenten aan minor Leiderschap voor bestuurlijk
actieve studenten
Aanleiding
Een student van uw opleiding wil deelnemen aan de minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten aan
de Hogeschool Utrecht. De afgelopen jaren hebben vergelijkbare verzoeken bij andere universitaire
opleidingscommissies soms vragen opgeroepen. In de meeste gevallen heeft meer informatie over de minor en
de context van de minor geleid tot goedkeuring van deelname. In deze notitie geven we daarom informatie
over de minor, op basis waarvan u een afweging kunt maken over deze goedkeuring.
Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten
De minor richt zich op studenten die deel uitmaken van studentbesturen en op studenten die actief zijn in de
medezeggenschap. Het traject ondersteunt hen om zich tijdens hun bestuursjaar of raadsjaar snel en gedegen
te ontwikkelen op bestuurlijk en op persoonlijk vlak. Idee hierachter is dat studenten tijdens hun bestuursjaar
ontzettend veel kennis en ervaring opdoen die aansluit bij de eindtermen van de meeste hbo- en woopleidingen. Studenten linken literatuur, theorieën, (samenwerkings)opdrachten, zelftests en bezoeken van
maatschappelijke rolmodellen en gastdocenten aan het functioneren in hun bestuurs- of
medezeggenschapsfunctie. Meer informatie over de minor is te vinden op www.minorleiderschap.nl.
Deelnemers
Aan de minor doen studenten van hogescholen en universiteiten uit het hele land mee, van Groningen tot
Eindhoven en van Den Haag tot Enschede. Studenten ervaren het als zeer stimulerend dat ze de minor volgen
met deelnemers van uiteenlopende opleidingen, uit verschillende steden, met hbo- én wo-achtergrond.
Studiepunten
Studenten kunnen alleen deelnemen aan de minor als hun opleiding de ec’s erkent als onderdeel van hun
curriculum. Een drietal argumenten op basis waarvan examencommissies die u voorgingen deelname hebben
goedgekeurd:
• De student doet tijdens de minor en tijdens het bestuurswerk kennis en ervaring op die aansluit bij de
eindtermen van de universitaire opleiding die de student volgt. Denk bijvoorbeeld aan eindtermen die
gekoppeld zijn aan de dublindescriptoren oordeelsvorming, communicatie, en toepassen kennis en
inzicht;
• De student doet tijdens de minor en tijdens het bestuurswerk kennis en ervaring op die aansluit bij
wat het toekomstige academische werkveld vraagt van de student: functioneren in een professionele
omgeving, beleidsdoelen vertalen in acties, eigen kwaliteiten kennen en inzetten, aansturen en
motiveren van anderen;
• Vergelijkbare cursussen worden verzorgd aan de universiteit, bijvoorbeeld bij opleidingen
bestuurskunde. Deze cursussen gaan vaak meer in het algemeen over managementvaardigheden,
effectief (samen)werken of beleid maken. In vergelijking met deze cursussen sluit de minor veel beter
aan bij het bestuurswerk dat de student doet, omdat de minor specifiek gericht is op bestuurlijk
actieve studenten.
Opleidingen die deelname goedgekeurd hebben
Examencommissies van de volgende elf academische opleidingen hebben de afgelopen jaren deelname aan de
minor goedgekeurd:
Algemene sociale wetenschappen
Universiteit Utrecht
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht
Economics and Business Economics
Universiteit Utrecht
Liberal Arts and Sciences
Universiteit Utrecht
Milieu-maatschappijwetenschappen
Universiteit Utrecht
Natuurkunde en Wiskunde
Universiteit Utrecht
Pedagogische wetenschappen
Universiteit Utrecht
Psychologie
Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden
Sociale geografie en planologie
Universiteit Utrecht
Werktuigbouwkunde
Technische Universiteit Delft
Meer informatie
Neem voor meer informatie of overleg contact op met Michiel Kunnen, coördinator van deze minor:
leiderschap@hu.nl of 06-48251864.

