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1. Minor recht
Er is vrijwel geen beroep te bedenken waarin juridische kwesties géén rol spelen. Juridische
problemen zijn vaak complex van aard. Om te kiezen voor de juiste oplossing én deze juridisch goed
te onderbouwen, dien je niet alleen over voldoende kennis van het recht te beschikken, maar is het
ook van belang dat je een goede analyse maakt en de mogelijke oplossingen te beoordeelt en
onderbouwt.
In deze minor doe je juridische kennis op, je leert juridische informatie te vinden en te gebruiken
zodat je juridische problemen kunt analyseren en oplossingen kunt genereren. De kennis en
vaardigheden die je hierbij opdoet, zijn toepasbaar binnen vrijwel elke beroepspraktijk.
De minor is dusdanig ontworpen dat deze bijdraagt aan de competentieontwikkeling van studenten
van verschillende majors.

1.1 Competenties, doelen en leerdoelen
De eindkwalificaties waar je voor wordt opgeleid, worden beschreven in de vorm van competenties:
concreet meetbare gedragskenmerken die ontleend zijn aan realistische beroepssituaties. De minor
recht wordt gevolgd door studenten van verschillende hbo-opleidingen, daarom werk je aan
competenties die toegesneden zijn op je eigen opleiding (major) en je eigen toekomstige beroep.
Hiervoor verwijzen we naar de beroepsprofielen van je major.
Naast de beroepsprofielen en de zogenaamde domeincompetenties, zijn er de algemene hbokernkwalificaties, die voor iedere hbo’er gelden.
Aangezien deze minor verbredend is naar een totaal ander domein en toegankelijk is voor studenten
van niet-juridische opleidingen, is gekozen voor drie algemene hbo-kernkwalificaties, die binnen de
minor recht worden ingevuld op een wijze die in de doelstelling en de leerdoelen van de minor zijn
beschreven.
De hbo-competenties die in deze minor centraal staan zijn:
 Probleemgericht werken
In de minor Recht werk je aan juridische vraagstukken. In het algemeen zijn juridische
problemen complex van aard en betreffen een probleem, een vraag die gedefinieerd,
geanalyseerd en opgelost moet worden.
 Methodisch en reflectief denken en handelen
Het juridisch analyseren en reflecteren op het beroepsmatig handelen zijn van wezenlijk
belang voor een jurist en ook voor een functionaris uit een ander beroep indien deze zich
bezighoudt met de juridische elementen in zijn vak. In de minor recht wordt hier veel
aandacht aan besteed. Je leert juridische problemen methodisch te benaderen en
oplossingen te zoeken, te beoordelen en te onderbouwen.
 Brede multidisciplinaire basis
De minor is verbredend naar een ander domein dan waarvoor je opgeleid wordt. Er wordt
binnen de minor kennis opgedaan over diverse rechtsgebieden. Daarnaast worden juridische
vaardigheden aangeleerd die toepasbaar zijn binnen elk beroepenveld en worden in een
beroepsproduct deze kennis en vaardigheden geïntegreerd.
Het doel van de minor is:
1. kennismaking met verschillende relevante rechtsgebieden binnen het gekozen thema;
2. eenvoudige juridische vraagstukken analyseren, interpreteren en daarvoor oplossingen
generen;
3. beheersing van basale juridische vaardigheden.
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Leerdoelen
De student:
1. doet elementaire juridische kennis op van verschillende relevante onderwerpen
binnen het gekozen thema;
2. is in staat een eenvoudige juridische analyse te maken die consistent is en
toepasbaar als antwoord op de gegeven probleemstelling;
3. is in staat een gekozen juridische oplossing logisch en duidelijk te onderbouwen en
te presenteren;
4. is in staat juridische informatie te vinden, op waarde te schatten en te gebruiken.

1.2 Beginvereisten
De minor recht is toegankelijk voor alle studenten van Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen en
voor studenten van andere hbo-opleidingen die zich via Kies Op Maat (KOM) inschrijven,
uitgezonderd de studenten van de opleiding HBO-Rechten. Om te mogen deelnemen aan de minor,
moet je de propedeuse hebben behaald.

2. Inhoud en opbouw
De minor bestaat uit:
 inleiding recht;
 vier minorvakken;
 beroepsproduct waarin de minorvakken zijn verwerkt.
Je volgt 5 minorvakken. Je start met inleiding recht, voor de andere vier kies je een van de twee
thema’s: ‘Mens en Recht’ of ‘Bedrijf en Recht’. Ook maak je een beroepsproduct dat bestaat uit
praktijkgerichte opdrachten die zijn gekoppeld aan een van de thema’s. De vakken binnen een thema
sluiten goed op elkaar aan. Zowel elk vak als het beroepsproduct bestaat uit 5 studiepunten.
Thema Mens en recht (30 studiepunten)*

Thema Bedrijf en recht (30 studiepunten)**

Inleiding recht

Inleiding recht

Inleiding strafrecht

Ondernemingsrecht

Personen- familie- en jeugdrecht

IT en privacyrecht

Forensische psychiatrie

Arbeidsrecht

Gezondheidsrecht

Intellectuele eigendomsrechten
Beroepsproduct

*Het thema ‘Mens en recht’ wordt aangeboden in periode 1 en 2: september tot en met januari.
**Het thema ‘Bedrijf en recht’ wordt aangeboden in periode 3 en 4: februari tot en met juni.
Let op! Het jaarrooster van de minor recht wijkt af van het jaarrooster van Fontys. Informatie over
het jaarrooster kan worden opgevraagd via minorrecht.jhs@avans.nl
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3. Beoordeling en toetsing
De beoordeling van de vijf vakinhoudelijke minoronderdelen wordt afgesloten met een toets in de
vorm van een tentamen, een verslag, en/of een presentatie. Dit is afhankelijk van het betreffende
vak. Als overkoepelend element maak je een beroepsproduct. Hierin onderzoek en verantwoord je
schriftelijk juridisch gerelateerde vraagstukken uit de beroepspraktijk.
Onderdeel
Inhoudelijke
vakken

Toetsing
Tentamen, daarnaast eventueel een verslag
en/of presentatie

Beoordelaar
Docent

Beroepsproduct

opdrachten/advies/betoog

Docent

Praktische informatie
Locatie
Tilburg
Start minor
Thema Mens en Recht: september tot en met januari
Thema Bedrijf en Recht: februari tot en met juni
Toegankelijk voor
Alle majorstudenten, behalve studenten die nu de bachelor
HBO-Rechten volgen
Aanbevolen minor
n.v.t.
Vorm
Blokminor: onderwijsactiviteiten vinden in voltijd plaats gedurende
twee periodes
Contactpersoon
Caro van der Voort: minorrecht.jhs@avans.nl

4. Inhoud vakken en werkwijze
Hier volgt een korte beschrijving van de onderdelen waaruit de minor recht bestaat. Een uitgebreide
beschrijving van de inhoud en de werkwijze vind je in de werkboeken op Blackboard.

4.1 Beroepsproduct
Een beroepsproduct is:
Een tastbaar product te gebruiken binnen het beroepsdomein, meestal in de vorm van een document
(bijvoorbeeld een protocol, zorgplan, advies, bedrijfsplan, lesplan) respectievelijk een dienst die, in het
kader van een beroepsactiviteit, in directe interactie met de afnemer (zorgvrager, cliënt,
opdrachtgever) wordt geleverd.
Een beroepsproduct wordt dus gezien als een dienst of product dat je levert als je als professional in
een organisatie werkzaam bent. Jullie toekomstig beroepenveld bestaat waarschijnlijk niet uit het
juridisch beroepenveld. Echter ook in niet-juridische beroepen komen kwesties of problemen voor
waarbij juridische aspecten een rol spelen. Als je als niet-jurist geconfronteerd wordt met een
juridisch vraagstuk, kun je dit waarschijnlijk niet zelf oplossen. Dat hoeft ook niet want je bent
immers niet opgeleid als jurist. Wel kun je leren deze vraagstukken te analyseren en inzicht te krijgen
in wat mogelijke oplossingen kunnen zijn en waar of bij wie oplossingen kunnen worden gezocht. Om
juridische vraagstukken te kunnen analyseren en beoordelen heb je bepaalde vaardigheden nodig.
Een aantal van deze vaardigheden komt aan bod bij het beroepsproduct.
In de ‘werkcolleges beroepsproduct’ komen juridische vaardigheden zoals een casus (juridisch
probleem) oplossen, oplossingen onderbouwen en presenteren en het zoeken, vinden en vermelden
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van bronnen aan de orde. In een aantal producten en/of presentaties, laat je zien dat je deze
vaardigheden voldoende beheerst. Deze producten vormen samen de toets van het beroepsproduct.

4.2 Inleiding recht
De onderdelen die worden aangeboden binnen de minor recht, vereisen enige juridische voorkennis.
Zo moet je met de wettenverzameling kunnen omgaan en bepaalde juridische termen kennen. Je
moet bijvoorbeeld weten wat de term ‘jurisprudentie’ inhoudt en welke rol deze rechtsbron speelt
binnen het recht. Het vak Inleiding recht verschaft de noodzakelijke voorkennis om de verschillende
onderdelen binnen de minor met succes te kunnen volgen.
In de eerste week wordt inzicht gegeven in de indelingen van het Nederlandse recht waarbij de
verschillende rechtsgebieden aan de orde komen. Daarna worden de belangrijkste bronnen van het
Nederlandse recht behandeld: de wet, jurisprudentie en het verdrag. Bij de rechtsbron de wet, komt
een stukje staatsrecht aan bod met daarin de rol van de wetgevende macht, de totstandkoming van
wetgeving en verschillende soorten bindende regelgeving. Bij de rechtsbron jurisprudentie komt de
organisatie van de rechterlijke macht aan de orde. Het verdrag is ook een belangrijke rechtsbron,
daarom wordt er een week aandacht besteed aan het internationale recht met een aantal
belangrijke internationale verdragen en volkenrechtelijke organisaties. In de laatste twee weken
wordt nader ingegaan op een specifiek rechtsgebied, het privaatrecht. Hierbij wordt een aantal
onderwerpen behandeld waar elke burger mee te maken krijgt/kan krijgen, zoals het sluiten van een
overeenkomst en aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Aan de hand van wat de
voorafgaande weken behandeld is, zoals het raadplegen van rechtsbronnen en het toepassen van
de wet, analyseren en beantwoorden we in deze weken eenvoudige privaatrechtelijke vraagstukken.

4.3 Inleiding strafrecht
Deze eerste kennismaking met het strafrecht is een inleiding in dit rechtsgebied. Dat betekent dat
een keuze is gemaakt, zowel ten aanzien van het aantal onderwerpen dat aan bod komt als ten
aanzien van de diepgang van de desbetreffende onderwerpen. De eerste drie weken staan in het
teken van het materiële strafrecht, in de laatste drie weken komt het formeel strafrecht, ook wel
‘strafprocesrecht’ genoemd, aan bod. Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering worden gedurende de lesweken voortdurend geraadpleegd.
Week 1 is een algemene inleiding waarbij onder de procesdeelnemers ‘het strafbare feit’, ‘het
legaliteitsbeginsel’ en de verschillende wetboeken aan bod komen.
In week 2 wordt nader ingegaan op het ‘strafbare feit’ en worden de voor het strafrecht belangrijke
onderwerpen ‘wederrechtelijkheid’, ‘opzet’ en ‘schuld’ behandeld.
Week 3 gaat over de beperking van strafbaarheid: de strafuitsluitingsgronden bijvoorbeeld
‘noodweer(exces)’, ‘overmacht’ en ‘ontoerekenbaarheid’. Ook wordt in deze week ‘de poging’
besproken.
Week 4 heeft ‘de verdachte’, ‘de dwangmiddelen’ en ‘de dagvaarding’ als onderwerp.
Het ‘rechterlijk beslismodel’, de vaste vragen aan de hand waarvan een rechter tot een uitspraak
komt, wordt behandeld in week 5. Ook komen in deze week ‘de bewijsmiddelen’ aan bod.
Tot slot worden in week 6 de ‘sanctiemogelijkheden’ die het strafrecht kent besproken. Hierbij wordt
tevens aandacht besteedt aan het jeugdstrafrecht.
Het vak wordt afgesloten met het maken van een oefencasus.

4.4 Personen-, familie- en jeugdrecht
Bij de minor Recht thema ‘Mens en Recht’ hoort ook een rechtsgebied dat betrekking heeft op onder
andere personen. Daarom is het vak ‘Personen-, familie-, en jeugdrecht’ in de minor opgenomen. Het
personen-, familie-, en jeugdrecht is een rechtsgebied waar iedere burger mee te maken heeft. Na de
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geboorte krijgt ieder kind een naam, staat onder gezag en heeft het recht om door zijn ouders
opgevoed en onderhouden te worden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden waarin men met regels
van personen-, familie-, en jeugdrecht te maken krijgt. Als we het vak Personen-, familie-, en
jeugdrecht uitsplitsen in het personenrecht, familierecht en jeugdrecht, dan komen tijdens de minor
de volgende onderwerpen aan bod:
 tot het personenrecht behoren aspecten die met de rechtspositie van de persoon als zodanig
te maken hebben zoals naam, nationaliteit en woonplaats;
 het familierecht regelt de rechtsverhoudingen die uit verschillende samenlevingsvormen
voortvloeien. Denk aan onderwerpen als huwelijk, echtscheiding en ouderlijk gezag.
 het jeugdrecht is gericht op de wettelijke positie van jeugdigen ten opzichte van hun ouders
en de samenleving.
Al met al is het vak Personen-, familie-, en jeugdrecht een boeiend, levendig en zeer divers vak.

4.5 Forensische psychiatrie
Ter beschikkingstelling (tbs) is een maatregel die door de strafrechter wordt opgelegd aan een
veroordeelde die een zwaar misdrijf heeft gepleegd en die in mindere of meerdere mate
ontoerekeningsvatbaar is. Om de maatschappij te beveiligen verblijft de dader in de gesloten setting.
Beveiliging van de maatschappij op langere termijn wordt gerealiseerd door behandeling van de
dader, die erop is gericht herhaling van het misdrijf in de toekomst te voorkomen.
In het vak Forensische psychiatrie wordt vooral vanuit de juridische invalshoek gekeken. Daarbij komt
de relatie recht en hulpverlening aan bod door middel van thema’s als:
 pro justitiarapportage;
 observatie ten behoeve van het strafproces;
 rol van de reclasserin;
 behandeling onder dwang of drang;
 wanneer psychiatrie en wanneer tbs;
 en ook de toekomst van de tbs, waar samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg
versterkt gaat worden.
De beeldvorming rond tbs in de maatschappij wordt in het programma betrokken.

4.6 Gezondheidsrecht
Het gezondheidsrecht is geen nieuw, apart recht, maar al het recht dat van toepassing is in de
gezondheidszorg. Aan de orde komen onderwerpen zoals:
 aansprakelijkheid bij fouten;
 beroepswetgeving van hulpverleners/beroepsbeoefenaren;
 rechtspositie van patiënten en cliënten (patiëntenrechten, dwang, wilsonbekwaamheid en
vertegenwoordiging);
 vragen rond begin en het einde van het leven;
 actuele onderwerpen, zoals veranderende wetgeving en (nieuwe) maatschappelijke
ontwikkelingen, bijvoorbeeld embryoselectie en commercieel draagmoederschap.
Vanuit het perspectief van de cliënt, vanuit het perspectief van de hulpverlener en vanuit het
perspectief van de overheid worden de onderwerpen belicht.
Naast juridische aspecten spelen ook ethische aspecten in het gezondheidsrecht een belangrijke rol.
Zo kan het zijn dat wat je vindt dat (ethisch) moet kunnen (hierbij kun je denken aan het systeem van
geen bezwaar bij orgaandonatie of regelen commercieel draagmoederschap) nog niet in een wet
vastgelegd is, maar soms zijn er ook zaken die juridisch al wel vastgelegd zijn, waar je zelf tegen bent
(euthanasie of abortus). De dilemma's die dit oplevert, krijgen in het vak gezondheidsrecht een
plaats.
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4.7 IT en privacyrecht
Informatietechnologie maakt deel uit van alle aspecten van ons leven. Je staat er waarschijnlijk niet
bij stil, maar als alle IT-toepassingen wegvallen, zou de maatschappij niet meer functioneren. Het
bedrijfsleven, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer, vrijetijdsbesteding: overal wordt gebruik
gemaakt van IT-technologie. Ook jij maakt er dagelijks gebruik van door middel van je telefoon,
laptop en via internettoepassingen als Google, Facebook en Whatsapp. De mogelijkheden die ITtechnologie ons geeft, biedt nieuwe kansen maar ook bedreigingen. Zo is het mogelijk om via social
media vakantiefoto s te verspreiden maar ook om te cyberpesten. Er kunnen digitaal vele gegevens
worden verwerkt en opgeslagen, maar ook gedeeld. Dit maakt voor bedrijven een efficiënte
bedrijfsvoering en communicatie mogelijk, maar kan tegelijkertijd een inbreuk maken op de privacy
van de betrokkene, die geen controle heeft over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Dat is
wellicht niet zo’n probleem als het over NAW-gegevens gaat, maar wat als het gaat om gegevens
over iemands gezondheid, ras of geloof of financiële gegevens? Met het bestaan van zoveel digitale
persoonsgegevens bestaat tevens een steeds groter gevaar voor identiteitsfraude.
Het is van belang dat IT-toepassingen gereguleerd worden net zoals de samenleving geordend is door
het recht. Bij IT gaan de ontwikkelingen razendsnel en zal het recht steeds een antwoord moeten
vinden op juridische vragen met betrekking tot nieuwe toepassingen.
IT en recht betreft niet één bepaald rechtsgebied maar speelt zich af op diverse terreinen. Dat is
logisch aangezien de digitalisering alle gebieden van de samenleving betreft. Computercriminaliteit
speelt zich af op het terrein van het strafrecht. Aankopen doen via internet speelt zich af op het
terrein van privaatrecht. Vraagstukken over privacy bij de verwerking van persoonsgegevens betreft
de uitwerking van een grondrecht, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wat valt
onder het staats- en bestuursrecht.
Bij het vak IT en privacyrecht staat de regelgeving met betrekking tot het verwerken van
persoonsgegevens centraal. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Hier heeft vrijwel elke organisatie mee te maken. Bij het vak IT en privacyrecht leer je welke
eisen de AVG stelt aan gegevensverwerking en pas je deze regels toe op een praktijksituatie.

4.8 Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken. Vrijwel iedereen heeft er
dagelijks mee te maken, ook jij als student. Velen van jullie hebben een bijbaantje naast je studie en
komen dan ook regelmatig met begrippen als ‘loon’, ‘vakantiedagen’ en dergelijke in aanraking. Ook
de kranten staan vol met termen als: loonmatiging, cao-afspraken, terugdringing van het
ziekteverzuim etc. Maar wat is nu precies de definitie van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst?
Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er en wat zijn de onderlinge verschillen? Wat zijn
eigenlijk de rechten en plichten van werkgever en werknemer? In het vak Arbeidsrecht krijg je een
antwoord op deze vragen en maak je kennis met de eerste beginselen van het
arbeidsovereenkomstenrecht.
Ook voor studenten met een andere opleiding dan HBO-Rechten, kan enige kennis van het
arbeidsrecht noodzakelijk zijn. Veel studenten krijgen in hun beroepspraktijk te maken met het
arbeidsrecht. Zo zal je bijvoorbeeld als personeelsfunctionaris kennis moeten hebben van het
arbeidsrecht binnen een organisatie: je houdt je dan bezig met personeelszaken en dus met alle
arbeidsovereenkomsten binnen de organisatie. Je moet dan onder andere weten wat een
arbeidsovereenkomst is en welke contracten het beste met welke werknemers kunnen worden
afgesloten. Natuurlijk moet je ook als zelfstandig ondernemer op de hoogte zijn van de regelingen
die voor je personeel van toepassing zijn.
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Het Arbeidsrecht is in totaal te omvangrijk om uitgebreid te behandelen binnen een periode van zes
weken. Noodzakelijkerwijs beperken we ons daarom tot hoofdlijnen waarbij de volgende
onderwerpen aan bod komen:
 de individuele arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst;
 rechten en verplichtingen van de werkgever;
 rechten en verplichtingen van de werknemer;
 loon, arbeidsongeschiktheid, vakantie & verlof;
 beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 beoordelen arbeidsovereenkomst.

4.9 Intellectuele eigendomsrechten
In de maatschappij en met name in de informatiemaatschappij spelen intellectuele
eigendomsrechten een grote rol. Zelf ben je eigenaar van je telefoon, computer, auto, kleding, de
spullen in je huis. Maar op die zaken liggen meestal ook intellectuele eigendomsrechten bijvoorbeeld
auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten. Met deze rechten heb je ook te maken als je
teksten en foto’s gebruikt van internet of films of muziek downloadt of deelt. De wet verleent
bepaalde rechten aan de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam,
muziekstuk of literair werk. Degene die over het intellectuele-eigendomsrecht beschikt, mag het
product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen.
Intellectuele eigendomsrechten zijn zeer waardevol voor ondernemingen. Zo is het merk Coca-Cola
voor de Coca-Cola Company meer waard dan alle materiele activa bij elkaar. Voor bedrijven is
bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten dan ook van groot belang. Als een
onderneming de markt betreedt onder een handelsnaam, producten ontwikkelt en deze op de
markt brengt onder een merknaam, is het niet de bedoeling dat anderen bijvoorbeeld de uitvinding
namaken of dezelfde handelsnaam of merknaam gebruiken. Dat is niet alleen schadelijk voor het
bedrijf maar ook de consument moet erop kunnen vertrouwen dat hij weet waar de producten die
koopt vandaan komen. Daarnaast is het van belang om geen inbreuk te maken op rechten van
derden aangezien dit aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen.
Bij het onderdeel Intellectuele eigendomsrechten komen het ‘auteursrecht’, het ‘handelsnaamrecht’,
het ‘merkenrecht’, ‘domeinnaamrecht’ en het ‘octrooi’ aan de orde. We behandelen aan welke eisen
moet worden voldaan om deze rechten te verkrijgen en op welke manier de rechthebbende
beschermd is tegen inbreuk daarvan door derden.

4.10 Ondernemingsrecht
Tijdens het vak Ondernemingsrecht maak je kennis met de wet- en regelgeving met betrekking tot
ondernemingen. Het Nederlandse recht kent niet één alles omvattende definitie van het begrip
‘onderneming’ maar hanteert er meerdere naast elkaar. Specifieke wetten kleuren de definitie in
naargelang hun reikwijdte.
Gedurende zeven lesweken behandelt dit vak verschillende rechtsvormen waarin ondernemingen
gedreven kunnen worden. We bestuderen per rechtsvorm de onderwerpen:
 oprichting;
 inrichting;
 vertegenwoordiging;
 aansprakelijkheid.
Je merkt dat er nogal wat diversiteit is en iedere ondernemer een voor zijn doelstelling passende
ondernemingsvorm kan kiezen.
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Kennis van en inzicht in de verschillende ondernemingsvormen en drijfveren van ondernemers is van
groot belang in het bedrijfsleven en als je zelf een bedrijf gaat starten Deze informatie heb je nodig
om een goede keuze te maken en een goed oordeel te vormen over te kiezen rechtsvorm en de gang
van zaken als er iets mis gaat in een onderneming.

Studenten aan het woord
Hier volgt een aantal opmerkingen van studenten over de minor recht. Deze kwamen uit de evaluatie
naar voren:
•

“De minor heeft me veel tijd gekost, maar dat is de moeite waard geweest.”

•

“Ik heb vakken kunnen volgen die ik zeer goed kan gebruiken bij mijn major. Ik heb heel veel
geleerd en vond het ook heel erg leuk om te doen.”

•

“Ik vond het een erg goed en duidelijke georganiseerde minor! Docenten waren allemaal
aardig, ik kreeg snel een reactie als ik een vraag had. Aan het begin van het jaar stond alles al
vast en per vak was er een planning!! Erg fijn!!”

•

“Ik heb veel geleerd, het was niet te zwaar. Docenten geven een goede uitleg en dat scheelt
heel veel. Goed voorbereiden thuis helpt ook een hoop. Het is zeer interessant.”

•

“Ik heb ontzettend veel geleerd van deze minor en ik kan dit toepassen in mijn eigen
beroepenveld.”
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