Aanmelden en inschrijven minor Leiderschap voor niet-HU studenten
Beste student,
Fijn dat je je wilt inschrijven voor de minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten
van Hogeschool Utrecht (HU). Dit document helpt je om je aan te melden en in te schrijven
voor de minor in het studiejaar 2019-2020.
Je zet drie stappen, in ‘t kort:
1. Je vraagt het Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij je eigen instelling en stuurt dat
document aan HU.
2. Je schrijft je in bij de HU via Studielink.nl.
3. Je regelt de toestemming van de examencommissie van je opleiding om de minor te
mogen volgen via kiesopmaat.nl.
Zodra je deze drie stappen volledig hebt doorlopen, ben je ingeschreven. Regel dit direct
zodat je verzekerd bent van een plek in de minor. De deadline voor het doorlopen van de
aanmelding en inschrijving is 24 augustus 2019. Als je ergens vastloopt, neem dan gerust
contact met ons op via leiderschap@hu.nl.
STAP 1: Bewijs Betaald Collegegeld aanleveren
Vraag bij jouw eigen hogeschool of universiteit een bewijs betaald collegegeld (BBC)
studiejaar 2019-2020 aan. Je wilt immers niet dat je collegegeld dubbel wordt afgeschreven.
Meestal kun je het BBC simpelweg aanvragen / ophalen bij een servicedesk van je
onderwijsinstelling. Omdat dit een juridisch document is, heb je het origineel op te sturen en
volstaat een digitale kopie niet.
Stuur je BBC naar: Hogeschool Utrecht, Backoffice Inschrijvingen, t.a.v. Intermediair minoren,
Postbus 8218, 3503 RE Utrecht. Belangrijk: schrijf ook je naam, de naam van de minor en je emailadres op het BBC.
Meld je ondertussen ook bij de minordocenten aan door een mail te sturen aan
leiderschap@hu.nl. Zet in de mail:
• je volledige naam
• je e-mailadres & telefoonnummer
• je onderwijsinstelling en welke opleiding je doet
• je (bestuurs)functie komend jaar en bij welke organisatie je dat bent

STAP 2: Inschrijven voor hoofdfase bachelor HBO-Rechten per 1 oktober 2019
Doe via studielink.nl een verzoek tot tussentijdse inschrijving voor de voltijd bachelor HBORechten aan Hogeschool Utrecht. Doe je verzoek tot inschrijving voor de voltijd hoofdfase
van de opleiding als hogerejaars. Schrijf je dus niet in voor de propedeuse, de minor valt
namelijk onder de hoofdfase. Je schrijft je in per 1 september 2019.
STAP 3: Toestemming examencommissie
Je hebt toestemming van de examencommissie van je opleiding nodig zodat je studiepunten
aan het einde van het studiejaar meetellen in het examenprogramma van je opleiding. Je
gebruikt daarvoor een leerovereenkomst. Zonder toestemming krijg je wel bewijs van
deelname met 30 EC, maar wordt het geen onderdeel van je studiecurriculum.
Leerovereenkomst aanvragen: Maak een account aan op www.kiesopmaat.nl. Stuur het emailadres dat je gebruikt voor het Kies op Maat account naar leiderschap@hu.nl. Je
ontvangt enkele dagen later een mail met een hyperlink waarmee je de leerovereenkomst
kunt downloaden. Let op dat deze hyperlink en beperkt aantal dagen geldig is.
Leerovereenkomst laten tekenen: Vul de leerovereenkomst in, teken het document en stuur
een scan van het document naar je examencommissie. In de begeleidende brief kun je
bijvoorbeeld schrijven “Geachte examencommissie, Bij deze verzoek ik u graag toestemming
voor het invullen van de profileringsruimte van mijn opleiding met de minor Leiderschap.
Bijgaand vindt u de leerovereenkomst. Gezien de sluitingstermijn van de inschrijving voor deze
minor, zou het fijn zijn als ik de toestemming voor [gewenste datum] zou mogen ontvangen. Met
vriendelijke groet,” Ben je universitair student, dan kun je op www.minorleiderschap.nl een
bijlage downloaden over de minor ter rechtvaardiging waarom deze hbo-minor ook voor jou
waardevol is.
Leerovereenkomst insturen: Zodra de examencommissie akkoord gaat, sturen zij jou je
eigen leerovereenkomst door hen ondertekend aan je terug. Stuur op jouw beurt die versie
door naar ons op leiderschap@hu.nl.
Als je ergens vastloopt, laat het ons gerust weten. We helpen je graag verder!
Met vriendelijke groet,
Laurens van der Vuurst
Coördinator minor Leiderschap @ Hogeschool Utrecht
06 – 45 08 69 58 | leiderschap@hu.nl

