
 
Aanmelden en inschrijven minor Leiderschap ’21-’22 

 
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 onze minor in het komende studiejaar. Zodra je deze stappen volledig hebt doorlopen, 
ben je ingeschreven. Regel dit direct zodat je verzekerd bent van een plek in de minor. Als je 
ergens vastloopt, neem dan gerust contact met ons op via leiderschap@hu.nl. 
 
STAP 1: Laat ons weten dat je je gaat inschrijven 
 
Als docententeam weten we graag zo vroeg mogelijk wie er allemaal meedoen, zodat we de 
bijeenkomsten daarop kunnen inrichten. Meld je daarom bij de minordocenten aan door een 
mail te sturen aan leiderschap@hu.nl.  Zet in je mail: 

• je volledige naam 
• je e-mailadres & telefoonnummer waarop je bereikt wilt worden 
• je onderwijsinstelling en welke opleiding je doet 
• je (bestuurs)functie komend jaar en bij welke organisatie je dat bent 

 
Als je al aan de HU studeert, hoef je verder niets meer te doen. Je krijgt ontvangstbevestiging 
van één van onze docenten. Ben je nog niet bij de HU ingeschreven, volg dan op met 
onderstaande stappen. 
 
STAP 2: Leerovereenkomst downloaden 
  
Om je studiepunten aan het einde van het studiejaar te laten meetellen in het 
examenprogramma van je eigen opleiding, heb je toestemming van de examencommissie 
van je eigen opleiding nodig. Je gebruikt daarvoor een leerovereenkomst. NB: mocht je die 
toestemming niet krijgen, geen nood. Je kunt nog steeds met onze minor meedoen, alleen 
wordt deze minor erkend in de vorm van een supplement op je diploma. 
 
Download via www.kiesopmaat.nl de leerovereenkomst van de “Minor Leiderschap voor 
bestuurlijk actieve studenten”. Regel je dit ná de verloopdatum in juni? Maak dan alleen een 
“Kies op Maat”-account aan en stuur dan het e-mailadres dat je daarvoor gebruikt hebt naar 
komminors@hu.nl (met ons leiderschap@hu.nl in de cc). Je ontvangt enkele dagen later een 
mail met een hyperlink waarmee je de leerovereenkomst alsnog kunt downloaden. Let op: 
deze hyperlink is enkele dagen geldig, check ook je spambox. 
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https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/sites/MinorLeiderschap/Gedeelde%20documenten/General/Administratie%202019-2020/leiderschap@hu.nl


Vul de leerovereenkomst in en onderteken hem. Vraag daarna de examencommissie van 
jouw eigen opleiding de leerovereenkomst te tekenen en een stempel te zetten. 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. 
  
STAP 3: Inschrijven voor hoofdfase bachelor HBO-Rechten @ HU 
  
Log in bij Studielink.nl. Kies in Studielink voor nieuwe aanmelding en kies bij instelling voor 
Hogeschool Utrecht. Nadat je het trefwoord ‘Minor’ hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met 
de “Kies op Maat”-minoren van HU. Klik op onze minor, beantwoord de vragen en meld je 
aan. Je ontvangt vervolgens een mail waarmee je toegang krijgt tot  Osiris Aanmelding van 
HU. Je ontvangt de mail op je studielink e-mailadres. 
 
STAP 4: Bewijs Betaald Collegegeld aanleveren 
  
Je wilt ongetwijfeld niet dat je collegegeld dubbel wordt afgeschreven. Vraag daarom bij 
jouw eigen hogeschool of universiteit een bewijs betaald collegegeld (BBC) studiejaar 2021-
2022 aan – dit kan vanaf medio juni en pas nadat je een machtiging hebt afgegeven voor de 
betaling van je collegegeld. Meestal kun je het BBC simpelweg digitaal aanvragen bij een 
servicedesk van je onderwijsinstelling. Log in bij Osiris Aanmelding om een PDF van het BBC 
te uploaden. Je kunt het BBC uploaden t/m 31 augustus. 
 
STAP 5: Ondertekende leerovereenkomst doorsturen 
 
Zodra de examencommissie akkoord gaat, sturen zij jou je eigen leerovereenkomst door hen 
ondertekend aan je terug. Log in bij Osiris Aanmelding van HU. Beantwoord de vragen, 
upload je leerovereenkomst en verstuur de aanmelding. Uploaden van de leerovereenkomst 
is mogelijk t/m 31 september, maar hoe eerder hoe beter, uiteraard. 
 
Binnen vijf werkdagen ontvang je een mail over de voortgang van je aanmelding. Indien de 
minor een Intake heeft, neemt de docent van de minor contact met je op. De aanmeldingen 
worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Als er geen plek meer is op de minor ontvang 
je daarover een bericht. 
 
  

http://www.minorleiderschap.nl/


Stap 6: Activeren HU-email account 
 
Na controle van je BBC krijg je een mail met een bevestiging van je inschrijving en informatie 
over de stappen die je zet voor je collegekaart en voor het activeren van je HU emailaccount. 
Hiermee krijg je toegang tot alle faciliteiten van HU. Je ontvangt tijdens de zomervakantie 
een mail van de docent van de minor met onder andere je rooster. 
 
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 
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