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Studievereniging Klinische Technologie Variscopic 

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft 

T: 015-2785947 | W: variscopic.nl | E: info@variscopic.nl 

 

In dit overzicht vind je de evaluaties van de gevolgde minoren. Ook de enquêtes van vorige jaren zijn hierin meegenomen. De 

minoren zijn ingedeeld op de stad waar ze worden gegeven. De vrije minoren in het buitenland staan onder ‘ergens anders’, 

helemaal onderaan dit document. 

Let op: het kan zijn dat de inhoud/toelatingseisen van de minor ondertussen zijn veranderd. Hopelijk helpt dit jullie met een keuze 

maken voor een minor en zijn jullie volgend jaar bereid om ook een korte evaluatie over jullie minor in te vullen. Voor vragen of 

onduidelijkheden mag je altijd mailen (onderwijs@variscopic) of langskomen op het hok! 
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Delft 
Vrije minor met technische (schakel)vakken (15 ECTS) 

Met deze minor volg je tweedejaars WB-vakken. Je kunt zelf je vakkenpakket samenstellen, maar vaak worden de vakken 

Advanced dynamics, Continuum Mechanics, Wiskunde 3 Analyse, Orthopedic biomaterials en beeldvormende technieken 

gevolgd.  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van 

deze minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Omdat er schakelvakken in 

zitten naar Biomechanical 

engineering en Biomedical 

engineering en ik dan 

volgend jaar als deze 

vakken zijn op reis kan 

Ik heb continuum mechanics, rigid body dynamics, project 

mechanica en analyse 3 gedaan. De minor was echt wel hoog 

gegrepen en moet nu alles behalve project herkansen, en dat 

valt weer samen met KT. Ik had van tevoren graag wat meer 

voorlichting gehad over dat het best wel een pittige minor zou 

zijn en of ik het wel zou doen. Nu ga ik miss mijn bachelor niet 

halen vanwege mijn minor. 

4 

2018/2019 Voorbereiding master BME Omdat het geen minorvakken zijn maar reguliere bachelor 

vakken van WB, merkte ik dat er (in tegenstelling tot 

vooropgezette minorprogramma's) veel meer tijd in gaat zitten 

5 

2018/2019 Om te kijken of ik de 

technische vakken echt 

leuk vind en op deze 

manier eventuele missende 

kennis voor een BME 

master in te halen. 

Sommige vakken overlapten zodat je niet alles kon volgen. Er 

gingen een paar dingen mis waardoor ik op 5 vakken uit 

kwam, maar dit is te veel. Maar als je interesse hebt in 

technische vakken dan is dit een goede optie. Wel is het 

handig om alles goed bij te houden en de tussen toetsen te 

maken. 

4 

2017/2018 Omdat ik geen 

geneeskunde minor wilde 

doen en wat extra 

technische vakken wel leuk 

vond 

Mijn minor had op vaste dagen hoorcolleges, tussentoetsen en 

werkgroepen. Ik vond het leuk maar moeilijk. Ik merkte dat ik 

een beetje basis miste, maar dat viel relatief mee, ik vond 

vooral Advanced moeilijk. 

- 
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Electronics for Robotics (30 ECTS) 

Deze minor wordt aangeboden door elektrotechniek. Combinatie van sensoren, duurzame energie, ruimtetechniek en robotica. 

Meer informatie via: https://www.tudelft.nl/ewi/studeren/minoren/electronics-for-robotics/.   

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van 

deze minor? 

(schaal 1-5) 

2018/2019 15 punten minor is vrij 

weinig. Bachelor kt heeft 

niks over elektronica / 

circuit analyse / digital 

design. 

Goed bevallen, aanmelden was een beetje moeilijk maar 

uiteindelijk gelukt. Er wordt genoeg extra studiemateriaal 

aangeboden om op het nodige niveau te komen. 

3.5 

 

Ondernemerschap: Med-Tech Based Entrepreneurship (30 ECTS) 

Deze minor bereidt studenten voor op ondernemerschap waarbij technische kennis wordt toegepast in een medische context. 

Meer informatie vind je op: https://www.tudelft.nl/tbm/onderwijs/minoren/ondernemerschap-medtech-based-entrepreneurship/   

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van 

deze minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik kreeg steeds meer 

interesse in het 

bedrijfsleven en wou mij 

hier graag meer in 

verdiepen. Deze minor leek 

mij het meest interessant, 

omdat je als KT'er ook nog 

wat hebt aan de kennis 

over hoe je nieuwe 

medische producten op 

de markt brengt. 

De minor is eigenlijk een groot project, waar de vakken veel 

met elkaar integreren. Hoeveel tijd je er aan kwijt bent ligt heel 

erg aan hoeveel je er zelf in stopt en wat je er graag uit wilt 

halen. Sommige 'bedrijven' die zijn opgezet tijdens de minor 

krijgen hierna de mogelijkheid om door te gaan. Ik vond zelf de 

minor wel interessant, omdat je leert hoe je een medisch 

product op de markt zou kunnen brengen. 

1 

https://www.tudelft.nl/ewi/studeren/minoren/electronics-for-robotics/
https://www.tudelft.nl/tbm/onderwijs/minoren/ondernemerschap-medtech-based-entrepreneurship/
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2017/2018 Het past natuurlijk goed in 

het plaatje van KT, en lijkt 

wat nuttige skills te bieden. 

Elke week twee colleges (basis van ondernemerschap, 

economie van de gezondheidszorg), een keer businessgame, 

en een ochtend ontwerpbegeleiding. Mijn ervaringen zijn niet 

heel positief. De stof was beneden niveau (we mochten het 

boek ‘ondernemen voor dummies’ lezen). Wel mochten we 

daadwerkelijk een bedrijfje opzetten.  

 

2016/2017 Bij KT ga je veel in op hoe je 

de patiënt kan helpen, 

maar wat er gebeurt nadat 

je een apparaat hebt 

bedacht wordt niet belicht. 

Bij deze minor krijg je dat te 

horen en bekijk je dus de 

medisch technische sector 

vanaf een andere kant. 

De minor duurt een half jaar, maar het tweede gedeelte van 

de minor bevat weinig verplichte werkvormen. Dus combineren 

met KT is mogelijk. Het eerste kwartaal zijn er een paar 

verplichte werkgroepen en colleges en het tweede kwartaal is 

dit bijna geen. Je bent vooral veel bezig met je projectgroep 

dus er zijn weinig. Als je de medische sector vanaf een ander 

perspectief wil bekijken en marktonderzoek interessant vindt is 

dit een goede keuze. 

 

 

Computer Science (15 of 30 ECTS) 

Bij deze minor wordt je geintroduceerd in software development en data science. Je krijgt programmeren en theoretische vakken 

over deze onderwerpen. Meer informatie is te vinden op: https://www.tudelft.nl/ewi/studeren/minoren/computer-science/.  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Inschatting van 

de werklast 

2021/2022 Het leek mij super leuk om veel 

bezig te zijn met 

programmeren en dingen te 

leren in het kader van 

machine learning. 

De minor viel mij best wel tegen. Ik had het onderdeel 

programmeren veel groter verwacht en had minder 

wiskunde verwacht. Ik zou deze minor aanraden voor 

mensen die echt van wiskunde houden en veel willen bij 

leren over de wiskunde achter algoritmes en databases. 

 

De minor is leuk als je echt van programmeren en 

wiskunde. De studielast wordt wel echt groter naar mate 

de tentamenweek dichterbij komt. 

Minder werklast 

dan bij KT (+- 25 u 

per week) 

https://www.tudelft.nl/ewi/studeren/minoren/computer-science/
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In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van 

deze minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik heb deze minor gekozen 

omdat ik een keer helemaal 

de technische kant op wilde 

en dan leek deze minor me 

een goeie omdat ik hier de 

rest van m'n studie nog best 

veel aan heb. 

De minor was anders dan ik had verwacht. Het was veel 

meer theorie dan programmeren. Je hebt vier vakken 

waarvan 1 programmeren is en de rest theorie (wel 

interessant ook maar niet wat ik precies wilde leren). 

Ik vond het een 

redelijk moeilijke 

minor, maar als je 

het bijhoudt is het 

best te doen dus 

denk dat ik een 

4/4.5 zou geven 

 

Modern Physics (30EC)  

Meer informatie is te vinden op: https://www.tudelft.nl/tnw/studeren/minoren-en-keuzevakken/modern-physics .  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Wat was de 

werklast?  

2021/2022 Ik wilde iets anders dan KT 

want was daar een beetje 

klaar mee :) natuurkunde heb 

ik altijd leuk gevonden en ik 

vind het al drie jaar zonde dat 

ik daar zo weinig mee doe. 

Vooral de relativiteit en 

quantum binnen de moderne 

natuurkunde vind ik heel 

interessant. 

De minor is vet leuk! Het is wel echt heel zwaar, want je 

mag deze minor als kt’er eigenlijk niet volgen. Ik zou de 

minor niet aanraden aan kt’ers, tenzij je het heel 

interessant vind en je bereid bent hier heel veel tijd in de 

stoppen 

Veel meer 

werklast dan bij 

KT (+- 55 uur per 

week) 
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Educatie minor (30EC)  

Meer informatie is te vinden op: https://www.tudelft.nl/tnw/studeren/minoren-en-keuzevakken/modern-physics .  

Ben je geïnteresseerd in deze minor, maar denk je niet dat je dit wilt combineren met KT? Je kunt deze minor ook volgen als 

'Educatieve module' na de bachelor. 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Wat was de 

werklast?  

2021/2022 Ik geef examentrainingen en 

vind voor de klas staan erg 

leuk. Ik ben deze minor gaan 

doen om te oriënteren of het 

lesgeven iets voor mij is, maar 

ook om sterker te worden in 

klassenmanagement. 

Ik heb enorm veel geleerd met deze minor. In mijn geval is 

het niet altijd even leuk, want sommige klassen zijn erg 

moeilijk om onder de knie te krijgen. Als ik over de hele 

minor kijk, vind ik het wel erg leuk om bezig te zijn met 

leerlingen, hen iets te leren en ze te zien groeien. Ook is het 

proces met een klas leuk om mee te maken. Ik kijk terug 

op een bijzondere en leuke tijd. Ik overweeg zelfs om nog 

eens een tussenjaar te nemen om te gaan lesgeven (je 

krijgt een beperkte tweedegraads bevoegdheid 

(onderbouw mavo, havo, vwo, gymnasium) bij voldoende 

afronding van deze minor). Succes behalen geeft je bij 

deze minor echt een goed gevoel. Ik zou de minor 

aanraden aan iemand die interesse heeft in het onderwijs, 

ook als je nog niet weet of je hier later iets mee wilt doen. 

Geen ramp als dit aan het eind van de minor niet blijkt te 

zijn, dan nog leer je enorm veel over jezelf. Ik raad deze 

minor je alleen aan als je goed kunt plannen, of wanneer 

je blok 3 en 4 van jaar 3 rustig houdt voor jezelf. In blok 3 

en 4 combineer je de minor namelijk met de gewone KT-

vakken. Dit kan, maar als het met de minor nog niet goed 

genoeg gaat, gaat dit je veel tijd en mentale kracht 

kosten. 

Meer werklast 

dan bij KT (+-40 

uur per week)  
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Leiden 
Global Health NL (15 ECTS) 

Vanuit Nederland wordt gekeken naar de gezondheidssituatie van over de hele wereld. Je gaat hiermee dus niet naar het 

buitenland (kijk hiervoor naar de Global Health Minor van het ErasmusMC). Meer info is te vinden op de website: 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/77963/global-health-nl 

In welk 

jaar heb 

je het 

vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van 

deze minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik heb deze minor vooral 

gekozen omdat ik 

misschien later iets wil doen 

in landen waar ze het 

minder goed hebben, om 

daar in de zorg te helpen. 

Ik vond de minor heel erg leuk! Hij was heel verbredend. Je 

denkt over veel verschillende dingen na en voert interessante 

discussies. De dagen zijn vol en verplicht. Vooral de eerste vier 

weken zijn druk, omdat je al meteen daarna een tentamen 

hebt. Daarna hoef je alleen nog een review te schrijven, dus 

wordt het iets rustiger.  

De colleges zijn interactief en super interessant, waardoor je er 

heengaat zelfs als je geen tentamen meer hebt. Ook moet je 

veel presenteren, wat een handige skill is om te leren. 

 

2018/2019 Omdat ik geïnteresseerd 

ben in gezondheidszorg in 

lage-inkomstlanden. 

Interessante stof die goed aansloot op mijn 

geneeskundekennis.  Kleinschalig onderwijs maakte ruimte voor 

veel persoonlijke aandacht en discussie. Een negatief puntje 

was dat de eerste vier weken qua zelfstudie wek wat druk 

waren. Hier had ik niet op gerekend.  

3 

 

 

 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/77963/global-health-nl
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Halve minor Heart and Blood Vessels (15 ECTS) 

Pathogenese, anatomie, diagnose en therapie van de meest voorkomende vormen van cardiovasculaire ziektes. Voor meer 

informatie, ga naar: https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/77965/heart-and-blood-vessels  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb 

je deze 

minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van 

deze minor? 

(schaal 1-5) 

2018/2019 Interesse in 

Cardiologie  

Minor was qua inhoud heel goed. Er waren hoorcolleges die over zeer 

uiteenlopende onderwerpen in Cardiologie, vaatchirurgie, hartchirurgie en 

nefrologie. Er werd diep ingegaan op de stof en alles werd goed ondersteund 

met huidig wetenschappelijk onderzoek. De hoorcolleges werden afgewisseld 

met leuke en nuttige (hands-on) practica, live-operaties, simulaties en 

bezoekjes aan de kliniek. Het enige minpunt was de organisatie. Vaak met te 

veel in een klein lokaal en vaak late communicatie vanuit de coördinatoren 

4 

 

Sense and Non-sense in Anesthesiologie (15 ECTS) 
Begint met een basis van anatomie, cardiorespiratoire physiologie, pharmacologie en neurowetenschap. Daarna een focus op 

anestesiologie en perioperatieve zorg. Meer informatie vind je hier: https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/77981/sense-and-

non-sense-in-anesthesiology  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van 

deze minor? 

(schaal 1-5) 

2018/2019 Interesse in vitale 

parameters en monitoring 

Heel goed. Veel meegelopen op OK, enthousiaste docenten. 

Tentaminering was op niveau. 

4 

2018/2019 Iets heel anders dan KT en 

toch ook veel techniek 

Hele enthousiaste docenten. 2 

 

 

 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/77965/heart-and-blood-vessels
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/77981/sense-and-non-sense-in-anesthesiology
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/77981/sense-and-non-sense-in-anesthesiology
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HM Translational Neuroscience (15 ECTS) 

Er wordt bij deze minor kennis opgedaan over pathofysiologie van verschillende ziektes aan de hersenen en psyche.  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2017/2018 Interesse in neurologie en 

psychiatrie en de variëteit 

daarbinnen.  

Er werd zoveel mogelijk een koppeling gemaakt tussen de 

fundamentele wetenschap (incl muis/ratmodellen) en de kliniek. 

Ook waren er regelmatig patiëntdemonstraties en ook een paar 

excursies. Elke week sloot je af met een kort tentamen, er was ook 

geen eindtentamen. Vol, maar erg interessant en goed te doen. De 

groep was lekker klein (21 studenten van gnk, bw en kt) wat het 

persoonlijk en gezellig maakte. Ik zou de minor aanraden aan 

iedereen die de neurologie en psychiatrie (en onderzoek daarin) 

interessant vindt en zich hier in wil verdiepen.  

- 

2016/2017 Neurologie is super 

interessant! 

Ik vond deze minor heel gaaf en gevarieerd en reisde er graag voor 

naar Leiden. Als je klinisch bent ingesteld is het leuk om je te meten 

met 19 studenten geneeskunde over onderwerpen van Duchenne 

tot depressie. 

- 

 

Psychology: a comprehensive introduction (30 ECTS) 

Deze minor omvat een introductie van de psychologie, gegeven aan de hand van vakken over o.a. persoonlijkheid, 

onderwijspsychologie en sociale psychologie. Meer informatie vind je op 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/7419/psychology-a-comprehensive-introduction#tab-2  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik wilde voor een keer iets 

minder technisch en meer 

Je volgt eigenlijk gewoon vakken uit het eerste jaar van de BSc 

Psychology. Het is een deelminor van 30 ECT verspreid over een 

2, stof is 

redelijk 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/7419/psychology-a-comprehensive-introduction#tab-2
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sociaal proberen, en ik heb 

het altijd leuk gevonden 

om het gedrag van 

mensen proberen te 

verklaren 

jaar, de eerste 10 punten in het eerste semester en de laatste 20 

punten in het tweede semester. Dit stond niet bijster duidelijk in de 

studiegids, ik had gerekend op voltijd voor een half jaar dus ik kwam 

erachter dat ik de minor helemaal niet kon afmaken. 

Verder vond ik het vak dat ik wél gevolgd heb wel leuk, maar je 

moet ervan uit gaan dat deze minor niet heel diep op de stof 

ingaat en dus echt verbredend is. Ik zou de minor niet per se direct 

kunnen koppelen aan de competenties die een KT'er nodig heeft, 

maar het draagt zeker bij aan je algemene vorming en geeft een 

kijkje in een compleet andere discipline en ander type mensen. 

basic, maar 

het is wel 

veel lezen 

en een 

andere 

manier van 

leren dan je 

bij KT 

gewend 

bent. 

 

Science Based Business (15 ECTS) 

De minor scienec based business geeft kennis over management en entrepeneurship. De minor is eigenlijk 30 ECTS, waarvan er 

eerst 15 ECTS over management gaan en 15 ECTS daarna over entrepeneurship. Het is mogelijk om alleen de eerste 15 ECTS te 

volgen. Meer informatie vind je op: https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/6783/science-based-business#tab-2  

In welk 

jaar heb je 

het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? 

 

 

Moeilijkheid van 

deze minor? (schaal 

1-5) 

2019/2020 Ik wilde iets anders dan een geneeskunde 

minor, liefst technisch. Echter is dit redelijk 

lastig te doen ivm dat KT maar 15 ects 

heeft. Economie heb ik ook altijd leuk 

gevonden en in combinatie met dat het 

wel gericht is op 'science' vond ik het een 

nuttige toevoeging aan een eventuele 

loopbaan in de medtech industrie. Ook 

vond ik de vakken überhaupt nuttige 

onderwerpen hebben om wat vanaf te 

weten, zoals finance en marketing. 

Het is mij heel goed bevallen omdat het heel 

erg was wat ik ervan verwachtte. Een keer iets 

totaal anders dan kt maar wel onderwerpen 

die me erg aanspraken. Heel veel lessen 

worden aan de hand van cases gegeven 

waardoor het vrij interactief is. Wat me wel 

tegenviel was de grote hoeveelheid aan 

literatuur die je moest lezen, echter zorgt het er 

wel voor dat je in een korte tijd veel 

belangrijke dingen leert over de onderwerpen.  

2, als je kennis hebt in 

economie en redelijk 

Engels kan. 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/6783/science-based-business#tab-2
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Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief (interdisciplinaire minor) (15 of 30 ECTS) 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/8795/kindermishandeling-en-verwaarlozing-een-levensloopperspectief-

interdisciplinaire-minor#tab-1  

In welk 

jaar heb je 

het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze 

minor gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? 

 

 

Werklast 

2021/2022 Ik heb altijd al affiniteit 

gehad met kinderen 

en ik vind vele 

vakgebieden erg 

interessant dus wilde 

mij tijdens de 

minorperiode graag 

verbreden. Deze minor 

is interdisciplinair en 

heeft betrekking op 

kinderen, dus eigenlijk 

bijna perfect voor mij! 

Ik vond de minor ontzettend leuk, je krijgt informatie vanuit verschillende 

studies. Deze minor is  samengesteld van verschillende keuzevakken van 

verschillende faculteiten. Alle vakken zijn keuzevakken, dus je kan zelf 

samenstellen welke vakken jij interessant vindt binnen de minor die je wil 

volgen. Elk vak is 5 EC. Ik had zelf gekozen voor de vakken: 1. 

Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een 

introductie (faculteit Sociale Wetenschappen). Hier leer je over de 

incidentie, de soorten mishandeling, factoren die invloed hebben etc. 

2. Juridische aspecten van Kindermishandeling (faculteit 

Rechtsgeleerdheid). In dit vak leer welke rechten een kind heeft en op 

welke manieren de Overheid moet en mag ingrijpen bij 

kindermishandeling. 3. Forensische aspecten van kindermishandeling 

(faculteit Sociale Wetenschappen). Hier ga je in op de slachtoffer en 

pleger op het forensische gebied. Onder andere over de verhoring en 

verklaring van een kind, het geheugen, letsel interpretatie en 

plegertypologieen.  De minor was niet heel lastig, bij  de meeste vakken 

wordt er 0 voorkennis verwacht. Maar vond het persoonlijk wel echt 

mega interessant en het maakte mij op een goede manier bewust van 

de problemen. Vond het ook niet erg om iets meer te kunnen chillen 

tijdens de minor periode. Ik zou deze minor aanraden aan mensen die 

interesse hebben in kindermishandeling, hoe gek dit ook klinkt. Het is 

natuurlijk wel een heftig onderwerp dus dat moet je wel aankunnen. Er 

worden zeker wel heftige casussen besproken en in het vak Forensische 

Aspecten wordt vooral seksueel misbruik van kinderen besproken. Fijn is 

Minder werklast 

dan bij KT (+- 20 

uur per week) 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/8795/kindermishandeling-en-verwaarlozing-een-levensloopperspectief-interdisciplinaire-minor#tab-1
https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/8795/kindermishandeling-en-verwaarlozing-een-levensloopperspectief-interdisciplinaire-minor#tab-1
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wel dat je de minor dus enigsinds zelf kan inrichten met de vakken die 

jouw interessant lijken!   

 

Zoals eerder gezegd bestaat de minor uit verschillende keuze vakken. 

Per kwartaal zijn er 2 vakken te volgen (van ieder 5 EC). Om wel op de 

15 EC te komen moet je dus wel nog een vak volgen buiten de 

minorperiode van KT, dus tijdens KT vakken in het tweede kwartaal. Voor 

mij was dit het vak Forensische aspecten van kindermishandeling. 

Gelukkig is de werklast van dit vak erg laag. Het was één hoorcollege 

van 2 uur en één werkgroep van 2 uur per week. Voor mij prima te doen 

ernaast nog. En als je 30 EC minor wil volgen ben je het gehele jaar 

bezig (wel echt super vet want dan mag je ook de praktijk in!!) Ook heb 

je bij elk vak een andere groep mensen, doordat het keuze vakken zijn 

dus iedereen kiest iets anders. Ik vond dat zelf wel jammer want 

daardoor kende ik eigenlijk niet echt mensen van mijn minor, je hebt 

ook bijna geen groepswerk. Het leuke bij deze minor vond ik wel qua 

inhoud heel anders hoorcolleges kreeg dan bij KT. Er worden veel 

studies en artikelen besproken en vanuit die bevindingen haal je jouw 

informatie. 
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Rotterdam  
Anesthesiologie en Intensive Care (15 ECTS) 

In deze minor loop je veel mee, onder andere op OK, SEH, PACU, trauma, poli’s. Ook krijg je simulatie-onderwijs in intuberen, 

beademen en het geven van anesthesie. Meer info op: https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-anesthesiologie-en-intensive-

care 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Inschatting 

van de 

werklast  

2021/2022 Ik was benieuwd schakelen 

naar geneeskunde iets 

voor mij zou zijn en 

Anesthesiologie sprak mij 

wel aan doordat ze daar 

ook veel techniek bij 

gebruiken. 

Ik vond de minor erg interessant. Ik heb veel geleerd en ook veel 

mee kunnen lopen. Daardoor heb ik ook veel contact gehad met 

artsen. Als je veel wilt meelopen in het ziekenhuis en van 

verschillende ziekte beelden iets wil leren zou ik deze minor zeker 

willen aanraden. 

Minder 

werklast 

dan bij KT 

 Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik heb de minor gekozen 

omdat ik de intensive care 

interessant vind. Anesthesie 

wist ik niks van af en toch 

zijn er veel mensen die dat 

specialisme kiezen. Er 

moest dus iets leuks aan zijn 

dus wilde ik er meer over 

leren. 

Mijn ervaring is dat het een erg leerzame maar ook heftige minor is. 

Je mag veel meelopen en meeluisteren met artsen wat erg leuk is 

om te doen. Het valt wel mee hoe druk het is alleen moet je vaak 

vroeg (7:30) beginnen. Ze hadden ons er niet super op voorbereid 

maar er kan wel wat heftigs gebeuren in de diensten, waar je dan 

op vrijdagmiddag het over gaat hebben. Dit was een fijne 

structuur. Al met al een leerzame minor met veel praktijk! 

 

  

3. Niet te 

veel stof 

maar ook 

niet alleen 

maar leren 
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2018/2019 Veel technologie in het 

ziekenhuis 

Goed. Weinig contacturen qua lessen. Veel meelopen. 

Oefententamen en echte tentamen nog onbekend 

2 

2018/2019 Door de vele 

meeloopmogelijkheden en 

het vele gebruik van 

techniek op zowel de IC als 

bij de anesthesie op de OK. 

De minor Anesthesiologie en Intensive Care is mij heel goed 

bevallen. De minor had redelijk veel contacturen, maar dit was het 

zeker waard. Deze contacturen bestonden per week uit ongeveer 4 

uur college, 4 uur simulatie of een andere werkgroep en verder 2 

tot 3 keer per week meelopen op de IC of de OK. Het meelopen 

was heel gevarieerd en leerzaam en geeft een goed beeld van de 

praktijk. De betrokken docenten waren erg enthousiast en namen 

de tijd voor iedere student. De college's waren inhoudelijk goed en 

interactief. Als KT'er is deze minor goed te volgen. 

3 

 

Aangeboren hartafwijkingen (15 ECTS) 

In deze minor krijg je interactieve lessen en opdrachten over cardiologische thema’s. Onder andere kindercardiologie, cardiologie 

en cardio-thoracale chirurgie. Ook ga je meelopen met een (kinder)cardioloog. Meer informatie kan je vinden op: 

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-aangeboren-hartafwijkingen 

 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Wat was de 

werklast?  

2021/2022 Ik twijfelde of ik wilde 

schakelen naar 

geneeskunde dus wilde 

graag een medische minor 

doen 

Ik vond hem heel interessant! De studielast is vrij laag, je hebt 

weinig hoorcolleges en contacturen. Je moet wel een SR schrijven 

maar omdat we dit in jaar 2 ook hebben gedaan valt het wel 

mee. 

Veel minder 

werklast dan bij 

KT (+- 25 uur per 

week)  

2021/2022 Voor de kindercardiologie 

die ik erg interessant vond 

en voor het gedeelte 

Ik vond deze minor erg interessant zoals verwacht met een goede 

invulling van college en meelopen. Hierbij krijg je de kans om mee 

te lopen op de OK en open hart operaties te volgen wat erg 

bijzonder is 

Minder werklast 

dan bij KT  

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-aangeboren-hartafwijkingen
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meelopen wat er ook in 

voor kwam 

 

Werklast was erg verschillend, want eerste weken van 9 tot 5 

college en laatste weken de hele week vrij 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van 

deze minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik heb ook een zorgstage bij 

de cardiologie gedaan, en 

ook de blokken cardio vond 

ik telkens heel leuk. Het feit 

dat deze minor ook aangaf 

dat er veel mogelijkheid 

was om op afdelingen mee 

te lopen sprak me ook aan. 

De kennis die je opdeed in de colleges werd door de stage 

momenten gelijk in de praktijk weer getoond dus daardoor werd 

het belang ervan goed duidelijk. De werkdruk in de eerste paar 

weken is heel laag, maar vervolgens moet je een SR schrijven dus 

dan moet je wel echt aan de bak. Je moet wel echt goed 

plannen dus. Maar na afloop heb je dan ook wel echt het idee 

dat je een stuk meer weet over congenitale cardio dan de rest 

van de studenten. 

3; niet 

ingewikkeld, 

zolang je alles 

maar bijhoudt.  

 

MDL en Chirurgie – The best of both worlds (15 ECTS) 

Bij deze minor krijg je verdieping in het scheidsvlak van de MDL ziekten en chirurgie. Naast college krijg je een groepsopdracht, 

bedside teaching en mag je meekijken op de OK. Meer informatie is te vinden op https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-

mdl-en-chirurgie-best-both-worlds  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van 

deze minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik heb de minor MDL en 

chirugie gekozen omdat ik 

geïnteresseerd ben in MDL, 

en omdat het me leuk leek 

om tijdens een 

geneeskunde minor meer 

van de praktijk te zien. 

Dat laatste is gelukt, omdat je veel mogelijkheden krijgt om mee te 

lopen. Dit zijn wel vooral spreekuren, we zijn niet op de OK 

geweest. Helaas kregen we ook niet de kans om bij een 

levertransplantatie mee te kijken, hopelijk is dat komend jaar 

anders. De naam van de minor is naar mijn mening niet goed 

gekozen, omdat het zich eigenlijk alleen maar focust op het HPB 

2 

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-mdl-en-chirurgie-best-both-worlds
https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-mdl-en-chirurgie-best-both-worlds
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deel. Er komen wat chirurgische technieken voorbij tijdens de 

transplantatieweek, maar minder dan ik had verwacht. 

Verder spreekt de manier waarop de minor werd gegeven me erg 

aan, je zit met een klein groepje en hebt ieder week een ander 

thema. Er zijn veel momenten waarop je feedback kan geven op 

het onderwijs.  

Qua moeilijkheid viel de minor erg mee, het is vooral meer 

leerwerk dan normaal, omdat het tentamen gaat over stof van 10 

weken. 

 

Oncologie (15 ECTS) 

In deze minor komen elementen van de oncologische zorg en research samen. Er komen veel onderwerpen aan bod, vaak aan 

de hand van casussen. Meer informatie kan je hier vinden: https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-oncologie  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je 

deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van deze 

minor? (schaal 1-5) 

2019/2020 Leek mij een 

interessant 

onderwerp en de 

omschrijving leek 

heel erg veel 

omvattend. 

Een erg drukke minor. Wel krijg je de kans om bij veel 

verschillende aspecten mee te kijken. Echter houden ze er 

weinig rekening mee hoeveel tijd alles kost. Hierdoor heb je, 

vooral door de gewenning van 5 weekse vakken, op het 

einde veel te doen. Hierdoor kwam ik zelf ook in de 

tijdnood. Daarnaast merk je erg dat onderwijs geven niet 

hun prioriteit is, waardoor sommige vragen na afloop van 

de minor erg lang duurden voordat er wat aan gedaan 

werd. Tijdens de minor was het contact daarentegen wel 

goed en werden dingen snel geregeld. 

4.5. Uiteindelijk hebben we 

zo'n 70 uur aan colleges 

gehad. Dit is erg veel. 

Daarnaast blijft het een 

geneeskunde minor 

waardoor je gewoon veel 

medicatie ook uit je hoofd 

moet leren, iets wat wij niet 

zo zeer gewend zijn. 

2019/2020 Ik heb door eigen 

ervaringen een 

interesse voor 

oncologie 

Ik vond het een hele diverse minor waarin je naast lessen 

veel van de praktijk te zien kreeg. Dit maakte elke week 

weer een hele andere ervaring. 

4, aangezien je sowieso een 

druk rooster had en je 

daarnaast in korte tijd een 

systematic review moest 

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-oncologie


 

 

   
19 

ontwikkeld en wilde 

er daarom meer 

over te weten 

komen. Daarnaast 

wilde ik kijken hoe 

het was om een 

geneeskunde 

minor te doen 

vanwege de 

masterkeuze die 

eraan komt. 

schrijven waarbij een hoge 

kwaliteit verwacht werd. 

 

Hoofdzaken van het hoofdhals gebied (15 ECTS) 

In deze minor wordt traumatologie, oncologie, aangeboren afwijkingen en de esthetische aspecten van het hoofd-halsgebied 

behandeld. Lees meer informatie op: https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-hoofdzaken-van-het-hoofd-hals-gebied 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je 

deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van deze 

minor? (schaal 1-5) 

2019/2020 Ik heb de minor 

gekozen, omdat 

het werd 

aangeschreven als 

een medische 

minor die erg op de 

kliniek gericht is. Ik 

twijfelde over mijn 

master keuze en of 

ik misschien zou 

schakelen naar 

geneeskunde.  

De minor voldeed volledig aan mijn verwachtingen. Er 

wordt ingegaan op hechten, trauma en veel chirugie. Er 

waren meeloop momenten in zowel de polikliniek als op de 

OK. Hierbij was het meeste gericht op chirurgie. Als je 

twijfelt om opererend arts te worden is dit dus een mooie 

minor.  

4, veel stampwerk en een 

brede range van 

behandelde stof. 
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2018/2019 Ik ben ontzettend 

geinterresseerd in 

neurologie, en dat 

was een onderdeel 

van deze minor. 

Het beviel qua stof en contacturen heel goed, echter was 

niet alles goed geregeld. Zo vielen er regelmatig colleges 

uit en het meelopen in praktijk ging ook nog weleens fout. 

3 

2018/2019 Ik wilde graag een 

volledig medische 

minor, en dit was 

mijn tweede keus. 

Rotterdam omdat 

ik het EMC beter 

vind dan LUMC en 

specifiek deze 

minor omdat het 

wisselend onderwijs 

bevat: 

hoorcolleges, 6 

snijzalen en 

meelopen op OK 

en poli's. 

Best goed, je krijgt veel verschillende onderwerpen 

behandeld, allemaal gefocused op chirurgie. Wel kreeg je 

veel college's (rond 60), dus het is best veel stof maar ik heb 

niet het idee gehad dat KT'ers echt te weinig medische 

kennis hadden om deze minor te volgen. Misschien op het 

gebied van embryologie een beetje. De meeste docenten 

die colleges geven regelen op hun vakgebied ook het 

meelopen op OK en poli's, wat ook handig is want als je 

met de docent zelf meeloopt op OK of poli weten ze 

precies waarvoor je komt en wordt je minder verward met 

een co-schap persoon. Qua oefententamen valt het een 

beetje tegen, ook zijn veel collegeslides niet op Canvas 

gezet. Het echte tentamen is gewoon heel veel stof 

waarvoor je echt goed op tijd voor moet beginnen. Wel 

had je de laatste twee weken bijna alleen maar vrij en tijd 

om te studeren. 

3, het is bijna hetzelfde als 

reconstruction from head to 

hands, ook aan het emc. 

De eerste 8 weken wordt 

het onderwijs tegelijk 

gegeven (dezelfde 

colleges), en in week 9 en 

10 krijgt HoofdHals 2 weken 

trauma, en head to hand 

krijgt 2 weken over de 

hand. Head to hands is wel 

moeilijker, want daar móet 

je een systematic review 

schrijven (hoofdhals 

gewoon scriptie) en moet je 

ook nog een journal club 

geven. 

 

Reconstruction: from Head to Hands (15 ECTS) 

Deze minor belicht de reconstructieve chirurgie van aangeboren afwijkingen, ongevallen en tumoren. Erg praktijk georiënteerd: 

veel meelopen op OK’s en poli’s, snijzaalpractica, en simulaties. Lees meer informatie op: https://www.eur.nl/minor/verdiepende-

minor-reconstruction-head-hands-multidisciplinary-view  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Inschatting 

van de 

werklast 

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-reconstruction-head-hands-multidisciplinary-view
https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-reconstruction-head-hands-multidisciplinary-view
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2021/2022 Ik vind chirurgie leuk en het 

is een uitdagende minor 

Ik raad deze minor aan mensen aan die het niet erg vinden om 

veel studielast te hebben in ruil voor hele waardevolle en unieke 

kennis over plastische chirurgie. 

Tip: Let er goed op dat de vraagstellingen bij geneeskunde 

anders zijn dan bij ons. Op een KT tentamen wordt meer nadruk 

gelegd op redeneren en begrip van klinische en technologische 

concepten, terwijl je bij geneeskunde een tentamen kan halen 

als je alles uit het hoofd leert. 

Meer werklast 

dan bij KT (45 a 

50 uur per 

week) 

2021/2022 Omdat het een combi was 

van 10 specialisme 

afdelingen binnen het 

ziekenhuis. 

Echt mega leuke minor, aan te raden voor mensen die veel van 

de OK en van de poli willen zien. En mensen die kennis willen 

maken met 10 verschillende specialistische afdelingen in het 

ziekenhuis. 

Colleges en contacturen enorm veel 25-35uur. Maar verder 

weinig zelfstudie nodig. Super leuke minor!  

Gelijke 

werklast aan 

KT 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? (schaal 

1-5) 

2019/2020 Ik heb interesse in 

anatomische details en 

precisiewerk. Daarom sprak 

deze minor mij aan.  

Deze minor is zeer leerzaam, maar tegelijkertijd ook best pittig.  

Je loopt minimaal met 2 OK’s en 4 Poli’s mee wat meer kan 

worden naar eigen invulling. Ook zijn de snijzaalpractica erg 

leerzaam waarbij je in duo’s een menselijk hoofd mag ontleden. 

Daarnaast zijn er nog practica hechttechnieken waar je op veel 

manieren leert hechten.  

De toetsing is wel pittig met 2 anatomie tt’s, het schrijven van 

een SR in trio’s waar ook gepresenteerd over moet worden en 

tot slot een groot eindtentamen over +/- 70 hoorcolleges (allen 

verplicht).  

4/5 

2018/2019 Het was eigenlijk mijn 

tweede keus, maar deze 

minor sprak mij ook enorm 

aan doordat ik pre 

operatieve planning en 

De minor is me heel goed bevallen. het is wel echt een zware 

minor qua foltering en opdrachten, maar in die 10 weken he  je 

daardoor wel echt dingen bereikt en je kennis verbeterd. de 

docenten zijn allemaal specialisten, waarvan de een iets beter 

college kan geven dan de andere, maar ze weten wel veel van 

4 
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reconstructie chirurgie erg 

interessant vind. het leek 

mij leuk om me te 

verbreden op het 

chirurgisch vlak 

het onderwerp. daarnaast mag je ook veel omlopen op polis en 

ok' s waardoor je ook veel in de praktijk kunt zien wat in college 

verteld wordt. het tentamen bevattl veel leerstof maar was goed 

te doen met voldoende leren 

 

Neurorevalidatie (15 ECTS) 

Bij deze minor krijg je kennis van het centrale zenuwstelsel en het menselijk functioneren. Ook wordt er aandacht besteed aan 

diagnosegroepen zoals dwarsleasie of CVA. Daarnaast zijn er excursies naar het revalidatiecentrum (Rijndam) en robotics lab (TU 

Delft). Meer informatie: https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-neurorevalidatie  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? (schaal 

1-5) 

2019/2020 Ik heb de minor gekozen omdat het 

technische aspect van revalidatie mij 

aansprak en ik de neurologie interessant 

vind. 

Tijdens de minor hebben we veel meegelopen in 

het revalidatiecentrum met verschillende 

mensen (verpleegkundige, arts, fysio, 

ergotherapeut, logopedist). Dit zorgde ervoor 

dat de stof die in de colleges behandeld was 

direct in de praktijk zichtbaar en bruikbaar was. 

Helaas was niet overal even duidelijk dat we 

zouden komen, waardoor het bij de start van 

een meeloopsessie regelmatig zoeken naar een 

goede oplossing was. Het personeel van Rijndam 

was wel heel open voor meelopers (ook buiten 

het rooster om). De lesstof is vrij veel, maar door 

de koppeling met de praktijk wel goed te leren. 

Vooral het patiëntencontact en de 

kleinschaligheid van het onderwijs maakten deze 

minor echt top! 

4 

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-neurorevalidatie
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Computing Brain (15 ECTS) 

Deze minor leert je hoe je neuronen simuleert en modellen kan maken van cognitieve functies van het brein zoals object 

herkenning en besluitvorming. Meer informatie vindt je hier: https://www.eur.nl/minor/computing-brain  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Inschatting 

van de 

werklast 

2021/2022 Leek me leuk om met programmeren bezig 

te zijn 

Ik vond het heel anders dan verwacht. Ik had 

verwacht dat het meer programmeren was. 

Het was wel heel leuk, creatief. Je kan er zoveel 

werk in stoppen als je wilt. Wel had ik het dus 

anders verwacht. 

Minder 

werklast dan 

bij KT (+- 30 uur 

per week)  

2021/2022 De combinatie van  neurologie en 

programmeren vond ik heel erg interessant 

klinken 

Ik zou wel een disclaimer willen plaatsen dat de 

minor echt anders is dan beschreven op de site. 

Uiteindelijk is de minor veel meer 

neurowetenschappen en relatief 

ongestructureerd en ga je pas aan het eind echt 

programmeren 

Minder 

werklast dan 

bij KT (25-30 uur 

per week)  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? (schaal 

1-5) 

2019/2020 De combinatie van geneeskundige vakken 

en programmeren leek me leuk. 

Interessante minor die een goede verbreding is 

op de KT vakken. 

3 

 

Spoedeisende Geneeskunde (15 ECTS) 

Deze minor verdiept zich in de spoedeisende geneeskunde, aan de ene kant in de epidemologie van acute pathologie en aan 

de andere kant de handelingen van een arts op de spoedeisende hulp. Meer informatie vind je hier: 

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-spoedeisende-geneeskunde  

https://www.eur.nl/minor/computing-brain
https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-spoedeisende-geneeskunde
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In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? (schaal 

1-5) 

2019/2020 Leek me heel leuk en interessant om te zien 

hoe het er op de seh aan toe gaat en wat 

er allemaal bij komt kijken. 

Was erg leuk, vooral heel erg praktijk gericht. 3 

dagen in de week een volle dag verplicht en de 

andere 2 dagen waren voor zelfstudie. De 

dagen waren opgedeeld, s’ochtends theorie en 

‘s middags praktijk lessen. 

3 

 

Pijngeneeskunde (15 ECTS) 

Minor over de discipline die zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van pijn en symptoombeheersing waar curatieve 

behandeling niet langer mogelijk is. Meer informatie vind je op: https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-pijngeneeskunde  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Inschatting 

van de 

werklast 

2021/2022 Pijngeneeskunde is super breed. We 

kregen les van anesthesiologen, 

psychologen, fysiotherapeuten, klinisch 

fysici, etc. Er werd gekeken naar 

medicatie, neurostimulatie, palitieve zorg, 

etc. En daarnaast ook praktijk. 

ik vond het een leuke minor omdat het zo breed 

was en je daarnaast ook praktijk had. De 

werkdruk viel ook heel erg mee, maar het was 

wel heel leerzaam. Ik vond het helemaal leuk dat 

ik voor het eerst een doktersjas van het emc 

mocht dragen haha.  

 

Volgens mij was het 2x per week een ochtend 

college, 1 of 2 keer per week een practicum / 

opdrachten maken en dan 1x per week een 

stage, dat was dan een halve dag. 

 

Minder 

werklast dan 

bij KT 

2021/2022 Ik heb voor deze minor gekozen omdat ik 

overweeg naar Geneeskunde over te 

Ik vond de minor Pijngeneeskunde nuttig om een 

breed idee te krijgen van pijn en wat voor 

Veel minder 

werklast dan 

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-pijngeneeskunde
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stappen en meer farmacologische kennis 

wilde krijgen. Ook dacht ik dat pijn een 

heel erg veelvoorkomend probleem is wat 

eigenlijk in elk medisch gebied wel een rol 

speelt. 

invloed het kan hebben. Ook voor de 

farmacologische kennis is deze minor zeker 

nuttig. Ik zou deze minor aanraden voor mensen 

die overwegen naar Geneeskunde over te 

stappen. Ik denk echter dat deze minor voor de 

gemiddelde Klinische Technoloog minder nuttig 

is. 

bij KT (+- 22 uur 

per week)  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? (schaal 

1-5) 

2018/2019 Ik ben vooral geïnteresseerd in anesthesie 

en vond het leuk dat er veel stage was. We 

hadden 7 uur per week les, dinsdag van 9 

tot 11, woensdag van 13.00 tot 15.00 en 

vrijdags van 13.00 tot 16.00 uur. Dit bestond 

uit 6 uur hoorcollege en 1 uur het 

bespreken van een stelling. Daarnaast 

hadden we iedere week een stage van 4 

uur, op de OK, op de poli, op de 

havenpolikliniek, met visite meelopen en 

met multispreekuren mee. 

Ik vond het een hele leuke minor! De docenten 

waren allemaal ook erg aardig en 

geïnteresseerd in het vak en ons. We hebben 

zelfs het handboekpijngeneeskunde cadeau 

gekregen. Verder waren we met 13 studenten, 

het was een gezellige groep met mensen van 

gnk Leiden en Rotterdam en 6 KT'ers 

3 

2018/2019 Leek mij leuk, gaf een voorproefje over een 

S&S mastervak 

Het aantal contacturen viel heel erg mee, 

docenten waren erg enthousiast, stages boden 

veel toegevoegde waarde. Oefententamen was 

erg slechte kwaliteit waardoor het werkelijke 

tentamen lastig was in te schatten 

3 

 

Orthopedische sporttraumatologie (15 ECTS) 

Verdieping in letsels van het bewegingsapparaat die frequent ontstaan bij sportbeoefening. Anatomie, mechanobiologie en 

pathofysiologie van bot, kraakbeen een peesweefsel. Meer info te vinden op: https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-

orthopedische-sporttraumatologie  

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-orthopedische-sporttraumatologie
https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-orthopedische-sporttraumatologie
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In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze 

minor gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Wat was de 

werklast?  

2021/2022 Combinatie van het 

bewegingsapparaat en 

de sport, wat ik zelf erg 

interessant vind. 

Ikzelf vond de minor erg leuk. Wel is het belangrijk om sport ook 

daadwerkelijk leuk en interessant te vinden, omdat bijna alle 

letsels die je leert sportgerelateerd zijn. 

Tijdens de minor krijg je een beeld van vele verschillende sporten. 

Mijn advies is dus wel alleen de minor te kiezen als je een brede 

interesse hebt in sport, en niet maar 1 specifieke sport leuk vindt. 

Wij zijn zelf ook 1 dag gaan crossfitten om de sport en dus ook 

letsels en blessures hierbij beter te kennen. Ook kregen we 

onderwijs van verschillende artsen die echt specifiek met 

bepaalde (top)sporters werken en zijn we een dag naar 

Papendal toegeweest. 

Minder 

werklast dan 

bij KT. (+- 30 

uur per week) 

2021/2022 Uit de lijst met minoren 

van het EMC sprak deze 

me het meeste aan. Ik 

heb sporten altijd al leuk 

gevonden en qua 

orthopedie leek het me 

ook nuttig om de 

anatomie een keer goed 

te moeten leren 

Ik vond de minor erg leuk. Qua indeling van de colleges was het 

eigenlijk per week een andere sport/lichaamsdeel en dan hier 

(herhaling van) de anatomie en bijbehorende blessures. Dit was 

over het algemeen erg interessant maar op het laatst werd het 

een beetje eentonig. De mensen die deze minor deden (inclusief 

mijzelf) hadden wel allemaal iets van affiniteit met sport. 

 

Bij de minor werd je ook vaak ingedeeld (8x ongeveer) om mee 

te lopen op de poli/OK/externe werkplekken zoals een 

fysiotherapeut/sportgeneeskundige. Dit was ook erg leuk omdat 

je dan alles ook toegepast ziet in de praktijk. Sowieso was de 

minor echt wel een stukje praktischer dan KT over het algemeen 

is. 

Minder 

werklast dan 

bij KT (20-25 uur 

per week)  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze 

minor gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? (schaal 

1-5) 



 

 

   
27 

2019/2020 Ik heb ervoor gekozen 

omdat ik zelf heel 

geïnteresseerd ben in de 

sporter, en heel erg hou 

van de sportmentaliteit en 

sportblessures 

Mijn ervaringen zijn dat het echt een goeie minor is als je hier van 

houdt, want je leert echt veel over sportblessures. Nu weet ik niet 

of heel representatief ben voor KT, aangezien ik naar 

bewegingswetenschappen wil overstappen. Relatief ook niet veel 

contacturen, maar ik zou hem niet aanraden als pretminor. 

2 

2018/2019 Sport is leuk en ortho ook Veel afwisseling in soort contactuur, goeie koppeling naar kliniek 

met behulp van casusonderwijs 

3 

2018/2019 Interesse in sport en 

orthopedie 

Over algemeen goede en benaderbare docenten. Alleen klopt 

de voorlichting op de minorsite totaal niet. Ik had graag wat meer 

meegelopen. 

3 

2017/2018 Orthopedie interesseert 

me al de gehele bachelor 

en om te kijken of deze 

interesse terecht is en 

misschien wel wat voor 

later heb ik hiervoor 

gekozen. 

Niet veel college in de middag en soms ochtend of middag 

practicum. Ook nog veel snijzaal en lichamelijk onderzoek. De 

minor was heel interessant. Wel gat het veel over anatomie en 

vooral sport. Mijn verwachtingen lagen meer bij 

operatietechnieken of het fixen van traumas, wat niet helemaal 

klopte. Ik zou het dus vooral aanraden als je veel van sport houdt. 

- 

 

Revalidatie en sport (15 ECTS) 

In deze minor staan verdieping van kennis rondom belasting en belastbaarheid centraal. Trainingsprincipes wordt toegepast op 

jezelf en veelvoorkomende diagnosegroepen zoals dwarslaesie en cerebrale parese. https://www.eur.nl/minor/verdiepende-

minor-revalidatie-bewegen-en-sport  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je 

deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik ben de minor 

gaan doen omdat 

ik sporten heel leuk 

vind en dacht dan 

Ik vond de minor heel leuk! Het was heel praktisch dus dat vond ik heel 

leuk, veel zelf sporten en meekijken met artsen, hartrevalidatie en met een 

gehandicaptensportvereniging. Verder vond ik het leuk om meer over 

ziektebeelden te leren die bewegingsgerelateerd zijn. De minor was alleen 

2 

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-revalidatie-bewegen-en-sport
https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-revalidatie-bewegen-en-sport
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kan ik mijn studie 

combineren met 

mijn hobby. Verder 

ben ik ook heel 

geïnteresseerd in 

beweging. 

niet heel uitdagend dus daar had ik wel een beetje last van, maar ik ben 

zeker tevreden. 

2018/2019 Ik vond het leuk dat 

ik sport met de 

gezondheidszorg 

kon combineren. 

De minor had niet super veel contacturen. We waren met z'n 12en en we 

hadden les van revalidatieartsen, sportartsen, fysiologen, ergotherapeuten, 

medisch onderzoekers, psychologen. Ik vond het erg leuk om zoveel 

soorten medici te spreken. Ik heb met de revalidatiearts en sportarts 

mogen meelopen. Ik heb verschillende fitheidstesten en sportmetingen 

uitgevoerd. We zijn naar revalidatiecentra en sportcentra geweest, dit gaf 

veel afwisseling aan de minor. Het oefententamen was representatief aan 

het echte tentamen. 

3 

 

Public Health (15 ECTS) 

Het is een multidisciplinair vakgebied dat zich richt op het behouden en verbeteren van de gezondheid van een 

bevolkings(groep) door middel van collectieve maatregelen. Op de site vind je meer informatie: https://www.eur.nl/minor/public-

health-de-gezonde-grote-stad  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2018/2019 Om meer te leren over hoe de 

gezondheidszorg in elkaar zit en wat 

bij een crisis gedaan wordt, wat het 

effect van milieu is op de 

gezondheid en hoe de jeugd- en 

ouderenzorg precies in elkaar 

steekt. 

Heel leuk, goed aantal contacturen (10-20 per week). 

Goed contact met de studiecoördinator. Meelopen 

(jeugdarts, GHOR, daklozenopvang) was erg leuk. 

Oefententamen was niet beschikbaar, dit was erg 

vervelend. Tentamen was goed te doen, beetje vaag 

soms. 

3 

 

https://www.eur.nl/minor/public-health-de-gezonde-grote-stad
https://www.eur.nl/minor/public-health-de-gezonde-grote-stad
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Hoogtepunten uit de psychologie (15 ECTS) 
Bloemlezing met onder andere een historisch overzicht van het vakgebied, methodologie van de wetenschappelijke psychologie 

en praktische vaardigheden. Voor meer info: https://www.eur.nl/minor/hoogtepunten-uit-de-psychologie  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik had het gekozen omdat ik had 

gezien dat het weinig contact uren 

had en ik het moest combineren met 

Beeldvorming. 

Qua contact uren valt het ook echt heel erg mee, je 

hebt 1 keer per week college van 1.5 uur, het is alleen 

wel op de campus dus iets langer reizen. De inhoud viel 

mij eerlijk gezegd wel een beetje tegen. Er zitten wel 

interessante dingen tussen maar er wordt ook gedaan 

alsof bijvoorbeeld het berekenen van sensitiviteit en 

specificiteit hogere wiskunde is. Als je echt iets wilt leren 

in je minor is deze niet aan te raden, maar als je het heel 

druk hebt en ook een minor wilt volgen waar je wel een 

aantal leuke fun facts uithaalt dan is het handig. 

1.5 

2018/2019 Weinig contacturen wat goed 

uitkwam omdat ik nog vakken van 

het tweedejaar moest doen 

Goed, had wel wat meer uitdaging mogen bevatten 2 

 

Influencing people: psychology and Practice (15 ECTS) 

Deze minor geeft je inzicht in de psychologie van menselijk gedrag. Academische theorieën worden in de praktijk gebracht. Meer 

informatie vindt je op: https://www.eur.nl/minor/influencing-people-psychology-and-practice   

In welk 

jaar heb je 

het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2018/2019 Omdat ik psychologie altijd al 

interessant vond, en vooral deze 

richting. 

Het beviel me goed! Alles was duidelijk, goed 

gecommuniceerd. Groepsoopdracht was leuk en 

uitdagend. En de college's waren erg interessant. Zelf 

2 

https://www.eur.nl/minor/hoogtepunten-uit-de-psychologie
https://www.eur.nl/minor/influencing-people-psychology-and-practice
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heb ik alleen het lezen van de artikelen onderschat, 

waardoor ik wat in de knoop ben gekomen met mijn 

tentamen. 

2016/2017 Omdat ik geïnteresseerd ben in 

waarom mensen bepaalde dingen 

doen en hoe je dat kan sturen 

Superleuk! Ik, zou hem aanraden aan iedereen die het 

leuk vind om meer te leren over presenteren, reclame en 

onderhandelingen. 

 

 

Ethiek in de innovatieve gezondheidszorg (15 ECTS) 

Deze minor biedt afweging van ethische thema’s in de gezondheidszorg. Zowel rond directe patientenzorg als rond technische 

innovaties. Meer informatie vindt je op https://www.eur.nl/minor/ethiek-de-innovatieve-gezondheidszorg.  

In welk 

jaar heb je 

het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 KT is natuurlijk best wel nieuw en ik 

vond dat er in de studie veel 

gefocust werd op wat er allemaal 

kon, maar minder op of we dat ook 

moeten willen. Verder had ik wel zin 

in een vak dat wat minder bèta 

was, dus zo kwam ik op deze minor. 

De minor was leuk en inderdaad waar ik naar zocht! 

Omdat de minor open was voor alle studies was het 

tempo wel laag omdat alle termen uitgelegd moesten 

worden (bv wat DNA was of wat een cel was omdat er 

ook rechtenstudenten bij zaten). Op het gebied van 

ethiek was het wel heel interessant. 

2 

 

Beleid en Management van de Publieke Sector (15 ECTS) 
Een inleiding in de bestuurskunde: het tot stand komen van een beleid en inzicht in management in de publieke context. Meer 

informatie vind je op: https://www.eur.nl/minor/beleid-en-management-de-publieke-sector  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

https://www.eur.nl/minor/ethiek-de-innovatieve-gezondheidszorg
https://www.eur.nl/minor/beleid-en-management-de-publieke-sector
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2018/2019 Ik wilde graag een keer iets totaal 

anders dan KT, en ik vond het leuk om 

mijn kennis te verbreden. 

Ik vond het echt heerlijk. 2x per week college, niks 

verplicht, en 3 tentamens van elk 5ec. Veel vrijheid dus, 

ik kon zelf mijn weken inplannen, iets wat je bij KT niet 

gewend bent. 

3 

 

Genetica in de maatschappij (15 ECTS) 

Introductie in de genetica, klinische genetica, zwangerschap en genetica zijn enkele van de onderwerpen die worden behandeld 

bij deze minor. Meer informatie is te vinden op: https://www.eur.nl/minor/genetica-de-maatschappij  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze 

minor gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2017/2018 Ik vond de 

combinatie van 

genetica en 

maatschappij erg 

interessant. Zelf vind 

ik genetica een erg 

interessante richting. 

We hadden voornamelijk colleges en een aantal werkgroepen/practica. 

Gemiddeld waren we 3,5 dag van de week in Rotterdam. De rest van de 

tijd was je vrij om zelf in te delen, maar naast het scientific paper wat 

geschreven moest worden was er voor de rest niet echt iets wat je na de 

contacturen nog moest doen. Dus je had veel vrije tijd. Ik vond het een 

erg leuke en relatief makkelijke en rustige minor. Als je geïnteresseerd bent 

in genetica en een rustig begin van je derde jaar wilt zou ik deze minor 

kiezen. 

- 

 

Gezinnen van nu (15 ECTS) 

Pedagogische vraagstukken zoals nature/nurture, kinderopvang, kindermishandeling en opvoedstijlen worden behandeld.  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2017/2018 Ik wilde een keer iets anders. Ik 

moest twee keer per week 3 uur in 

Rotterdam zijn voor het 

Het was heel anders dan KT qua werkvorm. Wij zijn 

gewend veel contacturen te hebben. Hier was dat totaal 

niet zo. Van te voren had ik me wel verkeken op hoeveel 

- 

https://www.eur.nl/minor/genetica-de-maatschappij
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Probleemgestuurd onderwijs. Je 

bespreekt een probleem en 

formuleert daaruit leerdoelen, 

waarna je zelf in de dagen ertussen 

literatuur moet lezen om deze 

leerdoelen uit te werken. Dit 

bespreek je vervolgens in de 

volgende werkgroep en je start 

meteen weer met een nieuw 

probleem voor de volgende WG, 

enzovoorts. 

leeswerk het was. Alles wat je leest en de samenvattingen 

die je daarvan maakt is je leerstof, dus doe je dit niet dan 

heb je gewoon niks om te studeren. Het was wel fijn om 

wat meer zelf mijn tijd in te kunnen delen. Ondanks de 

weinige contacturen kon je echter niet een keer een 

weekendje niks doen, omdat je donderdag een 

probleem besprak wat je maandag af moest hebben. En 

als je eenmaal achterliep was dit niet echt in te halen. 

Maar het was zeker goed te doen! Maar na 10 weken was 

ik er wel weer klaar mee omdat het wel een stuk 

eentoniger was dan KT. 

 

Neuroeconomics (15 ECTS) 

Deze minor biedt een interdisciplinair perspectief op economische keuzes die mensen maken. De minor wordt gegeven in het 

Engels. Meer informatie vindt je op: https://www.eur.nl/minor/neuroeconomics-how-brain-decides  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Ik vond deze minor wel interessant 

omdat ze hier de kennis van neuro 

wordt gebruikt om zo gedrag te 

voorspellen 

Ik vond de minor best wel leuk maar het tempo lag wel vrij 

laag. Je hebt twee keer per week college en verder moet 

je een verslag en presentatie voor bereiden in de 10 

weken. Ik vond het wel echt interessant wat ze vertelden 

maar het begon heel basaal omdat de minor met elke 

bachelor moet kunnen doen. 

2 

2017/2018 De minor in Rotterdam heb ik 

gekozen omdat ik graag even iets 

anders wilde dan KT en 

medische/technische dingen. Deze 

minor sprak mij aan omdat het 

gaat over waarom je keuzes maakt 

Op 2 dagen college, van 2 en 3 uur, dus 5 uur per week in 

totaal. Daarnaast redelijk wat literatuur en we moesten 

met vier een research proposal schrijven van 15 paginas. 

Ik vond m’n minor in Rotterdam erg leuk en interessant! Ik 

heb veel nieuwe dingen geleerd, vooral op economisch 

vlak, wat ik erg waardevol vindt. Het ging bijv. redelijk veel 

- 

https://www.eur.nl/minor/neuroeconomics-how-brain-decides
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en hoe dit tot stand komt in je 

hersenen. Neuroeconomics beslaat 

de velden economie, psychologie 

en neuroscience.  

over rationaliteit en op welke manier wij als mensen dat 

op bepaalde vlakken niet zijn en hoe dat op breinniveau 

bepaald wordt. 
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Recht en gezondheidszorg (15 ECTS) 

Juridisch-medisch-ethische, sociaal-economische en communicatieve vraagstukken worden behandeld en te discussiëren over 

regelgeveling en heersende morele opvattingen. Meer informatie vind je op: https://www.eur.nl/minor/recht-en-gezondheidszorg-

voltijd  

In welk jaar 

heb je het 

vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? 

2016/2017 Ik vind het interessant om te kijken hoe 

regels en protocollen in de praktijk echt 

tot uitvoering komen en hoe streng deze 

gevolgd moeten worden, oftewel de 

verhouding regels/praktijk. En daarnaast 

heeft deze minor maar 6 contacturen in 

de week. 

Ik vond de minor interessant en vooral leuk om een keer totaal wat 

anders te doen, wat wel aansluit bij jouw studie. De docenten zijn 

betrokken en helpen graag. Daarnaast was het ook wel fijn een 

keer minder studiedruk te hebben. Ik zou de minor aanraden aan 

mensen die een niet te drukke minor willen en in ieder geval een 

beetje geïnteresseerd zijn in rechten. 

 

Crosscultural Psychologie (15 ECTS) 

In deze minor worden psychologische thema’s zoals ontwikkeling, educatie, cognitie in verschillende culturen behandeld. Meer 

informatie vindt je op: https://www.eur.nl/minor/cross-cultural-psychology  

In welk 

jaar heb je 

het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? (schaal 

1-5) 

2019/2020 Ik had mn minor gekozen omdat ik 

graag iets compleet anders wilde 

doen maar wel iets wat ik ook in mn 

eigen (werk)leven kon gebruiken. 

Vind psychologie op zich al 

Vond het echt een hele leuke minor, en de onderwijsvorm 

die wordt gebruikt (PBL, wordt bij veel studies gebruikt) 

werkt ook best wel goed. Inhoud was goed (wel veel maar 

wel heel gevarieerd en daardoor bleef het wel interessant) 

en veel leuke mensen 

2.5 

https://www.eur.nl/minor/recht-en-gezondheidszorg-voltijd
https://www.eur.nl/minor/recht-en-gezondheidszorg-voltijd
https://www.eur.nl/minor/cross-cultural-psychology
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interessant maar het cross culturele 

sprak me al helemaal aan. 

2016/2017 Ik wilde iets anders en iets wat met 

psychologie te maken had. Dit leek 

me perfect 

Ik vond het te makkelijk en saai  

2016/2017 Ik wilde iets anders dan het normale 

KT curriculum en de combinatie van 

psychologie en verschillende culturen 

sprak me aan 

Ik vond de minor interessant, maar je moet er wel tegen 

kunnen om lang te discussiëren over één artikel. Houd er 

rekening mee dat je in je 3 uur durende werkgroep 3 

artikelen bespreekt. Verder interessante colleges met 

gastsprekers en leuke werkgroepen met prima 

begeleiders. Als je geïnteresseerd bent in verschillende 

culturen en een chille start van het jaar wil hebben, is dit 

een goede minor voor je. 

 

 

Health Care Management (15 ECTS) 

Wat is de invloed van (goede) management op de gezondheidszorg? En hoe kunnen we dit verbeteren en innoveren? 

In welk 

jaar heb je 

het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze 

minor gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? 

2016/2017 Ik wilde graag meer over 

het management achter 

de artsen en apparatuur 

te weten komen en ook 

graag meer leren over 

verzekeringen en kosten 

van de zorg. 

Ik vond de minor interessant en rustig. Je leerde over kwaliteit van zorg 

beoordelen, patiëntveiligheid, modellen voor efficiëntie, patiëntendossiers, cultuur 

in het ziekenhuis, processen in de zorg, entrepreneurship en meer. Ik zou het 

aanraden als je een rustige minor wilt hebben die lekker alfa is, maar het is wel 

veel artikelen lezen. De hoofddocent van de minor is heel chill en doet niet gauw 

moeilijk. Het eindtentamen was wel even doorstuderen, omdat je veel artikelen 

moest kennen maar uiteindelijk haalden de meesten het wel tenzij je echt niks 

deed. 

2016/2017 Ik wilde iets heel anders 

doen dan KT, maar wel 

gericht op 

gezondheidszorg en de 

Ik vond mijn minor in het begin niet zo leuk omdat ik er weinig tijd in stak en weinig 

tijd voor had, maar toen ik er meer tijd in ging steken begon ik het steeds leuker te 

vinden. Het is leuk om 10 weken iets totaal anders dan KT te doen. Daarnaast was 

het voor mij een uitdaging dat alles in het Engels was, inclusief presentaties. Dit 
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management kant. We 

krijgen bij KT totaal geen 

onderwijs over 

management en daar wil 

ik later misschien wel wat 

mee doen dus deze minor 

leek me een goed begin. 

heeft mijn Engels wel behoorlijk verbeterd heb ik het idee. Ik zou de minor 

aanraden aan studenten die meer de management kant van de 

gezondheidszorg op willen en die een niet te zware minor willen. Vergeleken met 

KT was de minor wel een beetje een "pret minor" en dat is wel lekker even voor 10 

weken. Je moet wel heel veel artikelen zelfstandig lezen en leren voor je tentamen 

(20/30 artikelen ofzo) dus dat moet je wel liggen. De andere studenten die de 

minor deden vond ik over het algemeen wel erg leuk. Veel verschillende soorten 

mensen dus dat is een leuke groep en een keer iets heel anders dan bij KT. 

 

Biomedical research in practice (15 ECTS) 

In deze minor wordt er dieper ingegaan op biomedisch onderzoek doen. Er zal een 4 weekse lab stage gedaan worden, deze kan 

in het EMC of in het buitenland gedaan worden.  

In welk 

jaar heb je 

het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid van deze minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 Omdat de titel ervan me 

wel aansprak. Een snelle blik 

op de minorpagina gaf wel 

aan dat het me een 

interessante minor leek. 

Uiteindelijk vond ik het ook een hele leuke minor. 

Ik wist van tevoren niet dat er een mogelijkheid 

voor een buitenlandstage bij zat. Dat vond ik 

een hele leuke ervaring om mee te maken. 

Daarnaast waren er in mijn jaar veel studenten 

van university college. Ik vond het zelf erg fijn 

dat daardoor alles in het Engels was. 

4. Het is zeker goed te volgen als 

KT student. Sommige 

onderwerpen waren voor mij wel 

nieuw. De meerderheid borduurt 

voort op bestaande kennis die 

bekend is vanuit middelbare 

school en KT. Het is een volle 

minor, dat wel (dus niet voor 

degenen die op zoek zijn naar "10 

weken chillen minor") 

2016/2017 De kans om stage te lopen 

in het buitenland speelde 

voor mij zeker mee!  

Ik twijfelde vroeger al of ik 

onderzoek doen leuk vind of 

Ik vond de minor heel erg leuk en ben zeker een 

ervaring rijker. Ik zou de minor aanraden aan 

iedereen die twijfelt of onderzoek wat hoor 

hem/haar is. Colleges over de leerstof + een 

paar werkgroepen waarin een onderzoek werd 
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niet. Deze minor ben ik 

gaan doen om erachter te 

komen of onderzoek doen 

(naast het werk van 

arts/KT'er) wat voor mij is of 

niet. 

besproken + 1 practica week waarin we de 

basisvaardigheden op het lab hebben geleerd. 

Na 5 weken hadden we tentamen. Toen volgde 

er 4 weken stage op een lab in Rotterdam of in 

het buitenland. Tijdens de minor schreven we 

ook in een tweetal een research proposal. De 

allerlaatste dag van de minor bestond uit 

presentaties van iedereen over zijn/haar stage. 

 

Global Health (15 ECTS) 

Gaat over de internationale gezondheidszorg in lage en middel lonen landen. Eerst 5 weken in Nederland en vervolgens 6 weken 

in het buitenland. Hierdoor is de minor iets langer en start je al tijdens de OWee.  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Inschatting van de werklast  

2021/2022 Ik wilde graag naar het 

buitenland met mijn minor, maar 

wilde geen studio uitloop. Ook 

ben ik erg geïnteresseerd in 

ontwikkelingslanden en wilde ik al 

lange tijd hierheen. De minor 

Global Health was voor mij de 

perfecte kans om meer te leren 

over zorg in het buitenland en 

met goede voorbereiding naar 

een ontwikkelingsland kon 

Echt heel erg leuk! Ik zou de minor 

aanraden aan iedereen die graag 

meer wil leren over andere culturen 

en de gezondheidszorg in andere 

landen 

Gelijke werklast aan KT (+- 30 uur per 

week).  

De minor global health is per week 

vrij weinig werk, maar omdat de 

minor al eerder begint en de 

deadline een maand later is, is het 

in totaal wel ongeveer evenveel als 

KT 

 

 Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijk-heid van deze minor? 

(schaal 1-5) 

2019/2020 

Ecuador 

Voor mijn minor wilde ik graag 

even iets heel anders doen dan 

Mijn ervaring met de minor was 

goed. Ik heb echt de tijd van m’n 

1 
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het normale curriculum omdat ik 

KT best druk vind. En toen kwam 

ik hierop uit, het heeft toch iets 

met je studie te maken maar ook 

kan je naar het buitenland. 

Daarnaast heb ik altijd al 

interesse gehad in global health 

en verschillende culturen. 

leven in het buitenland gehad en 

zo’n kans zal ik niet nog een keer 

krijgen. Echter zijn er ook heel veel 

dingen die beter konden. Namelijk 

de begeleiding vanuit Nederland. 

Tijdens mijn reis braken er rellen uit in 

het land waar ik was en vanuit het 

EMC was er geen communicatie met 

ons over hoe we het maakten en wat 

het vervolgplan was.  

Was de begeleiding en opvang 

goed geregeld? 

Was er hulp en informatie uit NL 

beschikbaar? 

Was de buitenland ervaring wat je 

er vooraf van had verwacht? 

In het land was de opvang goed 

geregeld. De begeleiding was 

behulpzaam en we hadden veel 

ruimte om te kiezen naar welke 

ziekenhuizen we wilden en wat 

we wilden zien. Wel is Ecuador 

hierin een uitzondering volgens 

mij. De andere programma’s 

bleven op 1 locatie in het land 

van aankomst. 

Vanuit het EMC was de 

communicatie slecht. Tijdens de 

rellen hadden wij verwacht dat er 

vanuit Nederland hulp of begeleiding 

zou komen om ons uit deze 

gevaarlijke situatie te krijgen. 

Uiteindelijk is dit geregeld door de 

begeleiding in Ecuador. We waren 

enigszins teleurgesteld in de 

begeleiding vanuit het EMC hierdoor.  

De reiservaring was echt geweldig! 

Ik heb heel veel gezien en gedaan, 

niet alleen toeristisch maar ook in 

het ziekenhuis. Ik ben op plekken 

geweest waar ik anders nooit zou 

zijn geweest. Ik heb dingen beleeft 

die ik anders nooit zou hebben 

beleeft. Kortom: de reis zelf was 

fenomenaal. Ondanks alle 

opstanden en de gevaarlijke 

situatie in het land. 

2018/2019 Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijk-heid van deze minor? 

(schaal 1-5) 

Wilde graag buitenlandse 

ervaring en leert veel over 

gezondheidsproblemen in 

ontwikkelingslanden wat wij 

totaal niet in onze studie krijgen 

De eerste paar weken zijn erg druk 

aangezien elk college verplicht is en 

het al begint tijdens de laatste 2 

vakantie weken. Naar het buitenland 

gaan maakt dat zeker weer 

helemaal goed, hele mooie en 

bijzondere ervaring. Het tentamen is 

erg open en moet vooral veel lange 

3,5 (niet erg moeilijk maar meer veel 

werk) 
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antwoorden schrijven. Vond de stof 

die gevraagd werd ook erg beperkt 

vergeleken met wat je moest leren. 

Was de begeleiding en opvang 

goed geregeld? 

Was er hulp en informatie uit NL 

beschikbaar? 

Was de buitenland ervaring wat je 

er vooraf van had verwacht? 

Ja heel goed Ja Ja en eigenlijk nog wel beter 

 

 Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijk-heid van deze minor? 

(schaal 1-5) 

2017/2018 Ik wilde graag naar het 

buitenland, een ander 

perspectief zien op 

gezondheid(zorg) 

Hoorcolleges en practica tot aan 

vertrek, daarna doordeweekse 

stagedagen. Het was geweldig. 

- 

2017/2018 Brede, wereldwijde 

onderwerpen. Nieuwe mensen 

leren kennen en een mooie 

buitenlandse ervaring. 

5 weken lectures  (beginnend eind 

augustus, dus 2 weken eerder dan 

andere minoren) met afsluitend 

tentamen. Daarna 6 weken stage 

lopen in ziekenhuizen in Low and 

Middle income countries  (Zimbabwe 

in mijn geval). 

- 

 

Orgaantransplantatie (15 ECTS) 

In deze minor is er veel ruimte om mee te lopen op OK en poli’s. Ook kun je met deze minor 2 weken naar het buitenland naar een 

Europees transplantatie centrum.  

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze 

minor gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Werklast  Was de begeleiding 

en opvang goed 

geregeld 

Was de buitenland 

ervaring wat je er 

vooraf van had 

verwacht? 

2022-2023 Ik wilde heel graag een 

geneeskunde minor 

volgen om te kijken of ik 

Ik vond de minor heel 

interessant! Wel iets te 

geneeskundig voor mij 

Minder 

werklast 

dan bij KT – 

De organisatie van 

de minor is continu 

bezig om de inhoud 
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eventueel zou willen 

schakelen naar een 

geneeskunde master. 

Ook leek 

orgaantransplantatie 

een interessant 

onderwerp! De 

buitenlandstage was 

natuurlijk ook een heel 

aantrekkelijk onderdeel :) 

merkte ik, dus ik blijf lekker 

KT studeren! De minor was 

heel breed opgezet en 

bood veel kansen om 

mee te kijken en mee te 

lopen bij operaties en in 

poliklinieken. Wel was het 

soms chaotisch geregeld 

en moest je zelf veel 

erachteraan. Ik zou dus 

zeggen dat de minor aan 

te raden is voor een KT’er 

die in aanraking wil 

komen met een 

specifieke tak van de 

geneeskunde en die 

assertief genoeg is om 

zoveel mogelijk uit de 

minor te halen. 

Ong.  10 

contacturen 

per week +  

iets minder 

dan 10 uur 

zelfstudie  

en de gang van 

zaken van de minor 

te verbeteren. Ik zelf 

vind dat hier wel 

veel winst te halen is 

aangezien ik de 

organisatie vaak 

onduidelijk en 

chaotisch vond. Dit 

was te merken in de 

begeleiding voor 

het schrijven van 

het SR en (naar wat 

ik heb gehoord van 

anderen) tijdens de 

buitenland stage. 

 

 

 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze 

minor gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

Was de begeleiding 

en opvang goed 

geregeld 

Was de buitenland 

ervaring wat je er 

vooraf van had 

verwacht? 

2019/2020 Ik heb de minor gekozen 

omdat ik graag wat 

dieper in wilden gaan op 

een geneeskundig 

onderwerp en 

orgaantransplantatie 

daar dan ook een hele 

interessante in is. Het is 

een best spannend en 

nieuw gebied in de 

Ik ben blij dat ik hem heb 

gekozen, vond het leuk. 

Maar behalve het 

buitenlandstage deel was 

het een hele droge stage. 

Er waren bijna alleen 

maar colleges en er was 

ook veel overlap en 

herhaling wat het soms vrij 

taai kon maken. Verder 

3 Begeleiding was 

top, heb eigenlijk 

van niemand 

gehoord dat de 

begeleiding niet 

goed ging. Mijn 

begeleider in het 

buitenland was 

echt een schatje en 

was super 

Ik had gehoopt op 

een ander land (ben 

naar Freiburg in 

Duitsland geweest) 

dus dat was een 

beetje een 

tegenvaller, maar 

eenmaal daar heb ik 

het echt enorm naar 

mn zin gehad. Het was 
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geneeskunde en ook 

voor KT valt er wat te 

halen (orgaanperfusie is 

nice). Ook kon je een 

deel in het buitenland 

doen wat gewoon een 

hele leuke kans is. 

veel leuke docenten en 

van eigenlijk iedereen 

heb ik gehoord dat 

buitenlandstage heel vet 

was 

enthousiast dus was 

heel leuk 

topbegeleiding in het 

ziekenhuis en ook de 

stad was gewoon 

gezellig en leuk, er is 

genoeg te doen dus 

was nice 

2018/2019 Interesse in 

orgaantransplantatie en 

vanwege de stage in het 

buitenland. 

Over de minor ben ik 

enthousiast. Het is erg 

variërend en ik ben 

ontzettend veel te weten 

gekomen over 

transplantatie 

geneeskunde. Tevens was 

de buitenlandstage erg 

leerzaam, hier heb ik 

verschillende poli's en 

operaties/transplantaties 

mogen bijwonen. Wel 

waren er in de weken 

voorafgaande de 

buitenlandstage heel veel 

college's. Echter was er 

gelukkig ook nog ruimte 

om het systematic review 

te schrijven. 

3 Ja, deze was goed 

geregeld. We liepen 

mee met een arts 

die ons tijdens ons 

verblijf in Londen 

heeft begeleid. 

Ja en nee 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze 

minor gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? 

2017/2018 Orgaantransplantatie 

vond ik voor deze minor 

al heel interessant en ik 

7 weken van de minor bestaan uit ongeveer 12 uur college per week, verdeeld over 3 

dagen. Daarnaast ga je 2 weken naar een transplantatiecentrum in Europa waar je 

stage loopt. Tijdens de minor moet je ook in tweetallen een systmatisch review schrijven. 
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wilde er graag meer over 

leren. En natuurlijk sprak 

de twee weekse stage in 

een Europees 

transplantatiecentrum 

me erg aan. 

De minor wordt afgesloten met het systematische review en een tentamen. Ik vond de 

minor orgaantransplantatie heel erg gaaf en interessant. Je leert er veel over alle 

aspecten die met orgaantransplantatie te maken hebben. De stage in het buitenland 

was een ervaring om nooit te vergeten, ik heb er hele bijzondere operaties gezien. Ik zou 

deze minor aanraden aan studenten die geinteresseerd zijn in de chirurgie en met 

name in orgaantransplantatie. Je leert er veel wat bij KT alleen maar kort aan bod komt, 

maar er komen ook een paar technische aspecten terug in de minor. 

2016/2017 ik wilde een 

geneeskundige 

verdieping want vond dit 

het meest zinvol en was 

ook in mijn 

interessegebied. Naast 

de anesthesieminoren 

van LUMC en Erasmus 

MC, was dit de enige die 

mij interessant leek. 

Ik vond het onwijs interessant. Ik heb zoveel kennis opgedaan, dat me nu nog steeds 

helpt met de rest van de studie. Meerdere OK's bijwonen is ook one in a life time 

chance.  

Ik zou deze minor aanraden voor iedereen die transplantatie een mooi stuk 

geneeskunde vindt en leuk vindt om 2 weken mee te lopen met een chirurgisch team.  

 

Finance for non-financials (15 ECTS) 

https://www.eur.nl/en/minor/finance-non-financials  

 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Inschatting 

van de 

werklast  

https://www.eur.nl/en/minor/finance-non-financials
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2021/2022 Ik wilde even iets helemaal 

anders en bij deze minor leer je 

onder andere werken met Excel 

en dat leek me wel een handige 

skill om te hebben 

Ik vond de minor heel relaxt, je hebt maar 2 colleges per 

week, op de donderdag. Aanwezigheid bij deze colleges is 

wel verplicht en je mag er maximaal 2 missen maar dat 

kwam bij mij in ieder geval wel goed. Zelfstudie is niet echt 

per se een ding, je moet wel een paar projecten samen 

doen met je groepje maar daar ben je echt niet veel tijd 

aan kwijt als je KT gewend bent. Als je interesse hebt in 

financien, bijvoorbeeld de aandelenmarkt maar ook hoe 

bedrijven nou eigenlijk in elkaar zitten dan raad ik deze 

minor erg aan. 

Veel minder 

werklast dan 

bij KT (+- 10 

uur per week)  

 
Medische psychologie (15 ECTS) 

Minor Verdiepende Minor: Medische Psychologie | Erasmus University Rotterdam (eur.nl) 

 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Inschatting 

van de 

werklast  

2021/2022 Ik vind psychologie heel 

interessant en de medische kant 

natuurlijk ook. Dit leek me een 

hele leuke combinatie 

Echt heel leuk. Ik zou de minor absoluut aanraden als je 

vraagstukken die gaan over de invloed van een medisch 

iets op de psychologie interessant vindt! 

Veel minder 

werklast dan 

bij KT (+-12u 

per week) 

  

https://www.eur.nl/minor/verdiepende-minor-medische-psychologie
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Ergens anders 
Biorobotics aan Universiteit Twente (15 ECTS) 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je deze minor gekozen? Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

2018/2019 Deze minor is aan de Universiteit Twente en is 15 

EC. Ik wilde wat meer technische verdieping, 

maar toch met een medisch uitgangspunt. Het 

project sprak me heel erg aan omdat het 

praktisch is. 

Goed, relatief veel contacturen en veel projecttijd. 

Voordeel was dat je savonds weinig tot niets hoeft 

te doen. Het project is super interessant en enorm 

leerzaam (een robot maken die het leven voor een 

Duchenne patiënt makkelijker maakt en 

aangestuurd wordt door EMG signalen) 

4 

 

Vrije minor in het buitenland (30 ECTS) 

In welk 

jaar heb 

je het vak 

gevolgd? 

Waarom heb je 

deze minor 

gekozen? 

Wat zijn je ervaringen? Moeilijkheid 

van deze 

minor? 

(schaal 1-5) 

Was de 

begeleiding en 

opvang goed 

geregeld 

Was er hulp en 

informatie uit NL 

beschikbaar? 

Was de 

buitenland 

ervaring wat je 

er vooraf van 

had verwacht? 

 

 

2018/2019 Vrije minor aan 

Lunds 

Universiteit. Mooi 

avontuurtje naar 

het buitenland; 

even weg van 

alles in NL; 

nieuwe 

Bevalt heel chill. Veel 

minder contacturen 

dan bij KT (want 

mastervakken), meer 

zelfstudie maar qua 

niveau prima te doen. 

3 Zeker! n.v.t. Yes! 
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ervaringen, 

mensen, etc. 

2018/2019 Ik wilde op 

Exchange gaan 

Prima. 3 Ja Ja, soms was 

deze 

beschikbaar. 

Soms liet een 

reactie even op 

zich wachten of 

wisten mensen 

geen antwoord 

op mijn vragen 

en werd ik van 

het kastje naar 

de muur 

gestuurd. 

Grotendeels wel 

2018/2019 Ik wilde graag 

een tijdje in het 

buitenland 

'wonen' in plaats 

van het 

bezoeken/reizen. 

Daarnaast weet 

ik nog niet wat ik 

als master wil 

gaan doen, 

daarom heb ik 

nu verschillende 

vakken buiten 

Klinische 

Technologie 

gekozen. 

Heel erg! Het is echt 

heel fijn om van zo'n 

gelegenheid gebruikt 

te kunnen maken om 

je tijd in Delft even te 

onderbreken. In een 

nieuwe omgeving met 

nieuwe mensen zijn, is 

echt top voor een 

tijdje. De universiteit 

regelt alles goed 

waardoor het vrij 

makkelijk was om dit 

te doen. Het aantal 

contacturen is een 

stuk minder dan bij 

Klinische Technologie. 

Daarnaast heb ik 

3, over het 

algemeen 

een stuk 

beter te 

doen 

omdat je 

veel meer 

tijd hebt en 

de écht 

moeilijke 

vakken mag 

je met onze 

achtergrond 

meestal niet 

kiezen. 

Ja, erg goed. 

Omdat er veel 

nieuwe 

studenten 

aankomen in die 

tijd zijn er 

allemaal 

activiteiten waar 

je mensen kan 

ontmoeten. 

Daarnaast kreeg 

ik 

accommodatie 

via mijn 

universiteit, wat 

het een stuk 

makkelijker 

maakte. 

Ja, maar wel 

langzaam. De 

international 

office daar is 

een stuk sneller 

dan die van 

3ME. 

Ik had meer tijd 

in het begin dan 

ik had verwacht. 

Dat komt ook 

omdat je in het 

land waar je 

naartoe gaat 

niet al allemaal 

dingen vast hebt 

staan zoals 

sporten, je huis, 

etc. Dus je hebt 

die tijd ook 

opeens 'vrij', die 

je natuurlijk snel 

genoeg kan 

vullen met 

allemaal leuke 
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vakken gekozen 

waarbij het meer om 

praktische skills ging 

dan alleen maar 

informatie in je hoofd 

stampen. De 

docenten zijn 

vergelijkbaar met 

Nederland, over het 

algemeen goede 

docenten die goed 

Engels kunnen. Ik had 

geen vakken met 

examens. 

tripjes en uitjes 

met je nieuwe 

internationale 

vrienden. Het is 

echt heel nice, 

een half jaar 

ergens anders 

studeren! 

 

 


