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Inleiding
Doe je een bacheloropleiding, dan volg je tijdens de 
eerste zes maanden van je vierde jaar een minor 
die je in je derde jaar kiest. Een minor is een samen-
hangend pakket cursussen, waarmee je kunt ver-
diepen, verbreden of voorbereiden op een master. 
Praktijkonderwijs en onderzoek wisselen elkaar af. 

Om je opweg te helpen, hebben we de ISO-minors 
alvast voor je op een rijtje gezet in deze folder. 
Maar je kunt ook een minor volgen bij een ander 
instituut of zelfs op een andere hogeschool of in 
het buitenland. Het minoraanbod is groot en veel-
zijdig. Het is belangrijk dat je je goed verdiept in de 
verschillende minors en minors+ die aangeboden 
worden en goed nadenkt over de richting die je wilt 
opgaan omdat dit van invloed kan zijn voor je latere 
beroep. Veel succes met het maken van je keuze!

Soorten minors 
Er zijn drie soorten minors: reguliere minor, minor+ en 
doorstroomminor. Je kiest zelf welke minor(soort) 
je wilt volgen.

 Minor: je volgt een samenhangend geheel van 
onderwijsonderdelen rond een thema.

 Minor+: je werkt samen met toonaangevende 
bedrijven aan een uitdagend vraagstuk in de 
regio Rotterdam. Elke ambitieuze student kan in 
principe deelnemen aan een minor+. Er worden 
geen extra eisen gesteld ten opzichte van de 
reguliere minors, wel een hoge motivatie tot 
deelname.

 Doorstroomminor: je doet meer aan onderzoek, 
de minor is gericht op het makkelijker doorstromen 
naar een vervolgstudie aan een universiteit (of 
masterstudie aan het hbo).

 
Deeltijd 
Een aantal minors van ISO worden ook in deeltijd 
aangeboden, te weten: Agoog in de GGZ, Jeugd, 
Begeleidingskunde en Geweld.                                  

Oriënteren 
Oriënteer je op het minoraanbod via de minor-
website (Hint) en Kies op Maat (voor minors buiten 
de hogeschool). 

 
Minor 3-daagse 
De minor 3-daagse is van 14 t/m 16 februari 2022. 
Tijdens de minor 3-daagse kun je deelnemen aan 
verschillende online voorlichtingen, waar je al je 
vragen kunt stellen aan de docenten.

Toelatingsvoorwaarden minor(+) 
In het minoroverzicht op Hint en in Osiris Student 
vind je alle minors en minors+  waaruit je kunt 
kiezen. Per minor kun je zien of deze aansluit bij je 
opleiding. Als je een minor of minor+ wilt volgen 
die niet aansluit bij je opleiding, dan zul je aan een 
aantal voorwaarden moeten voldoen. Bijvoorbeeld 
dat je voldoende kunt beargumenteren waarom 
die minor voor jou een goede afronding van je studie 
zou kunnen vormen. Je moet dan ook toestemming 
vragen aan de coördinator van de minor. 

Inschrijven 
Je kunt je van 17 februari tot en met 29 april 2022 
via Osiris inschrijven. Gebruik voor het inschrijven 
de rechtstreekse link: http://osiris.hr.nl

Na de sluiting van de inschrijvingstermijn in Osiris 
kun je voor wijzigingen terecht bij het bedrijfsbureau 
van je eigen instituut. Mocht je je niet kunnen 
inschrijven in Osiris terwijl je wel wilt beginnen 
met een minor, neem dan ook contact op met je 
instituut.

Heb je een algemene vraag over minors? Neem 
dan contact op met het Minorbureau via:
minorbureau@hr.nl

Kijk voor meer informatie op hint.hr.nl/minors

Praktische informatie
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Deze minor draagt bij aan jouw ontwikkeling tot 
Agoog in de GGZ. We gaan aan de slag met het 
verbreden van je kennis over actuele opvattingen, 
behandelingen en methodieken in de GGZ. Omdat 
jij zelf het instrument bent in contact met mensen 
met een psychische kwetsbaarheid, is het trainen 
van je communicatieve en gespreksvaardigheden 
evengoed een onderdeel van het programma.  
De bewustwording over je houding en de morele 
kwesties in het werken met mensen met een 
psychische kwetsbaarheid mogen daarbij niet 
ontbreken (ook in deze minor ontkom je dus niet 
aan reflecteren). 

Thema’s die binnen de minor centraal zijn: Herstel 
ondersteunende zorg, psychopathologie, drang & 
dwang en (transcultureel) systeemgericht werken.  

Het lesprogramma bestaat uit theorievakken, 
trainingen, gesprekken, opdrachten en omvatten 
psychiatrie in het breedste zin van het woord. 

Let op! Studenten van Social Work met profiel 
Zorg-GGZ mogen niet deelnemen aan deze minor. 

 

 
Contact 
Minorcoördinator: Claudine van Boxtel 

     c.c.a.van.boxtel@hr.nl                                               

Rotterdam heeft te maken met wisselende samen-
werkingsverbanden, zoals projecten, organisaties 
en teams, waarbij veranderingsprocessen voort-
durend aan de orde zijn. De minor Begeleidingskunde 
leidt studenten op om als coach professionals en 
cliënten te begeleiden in een grootstedelijke omgeving.  
 
Binnen de minor werk en leer je vanuit een onder-
zoeksgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. 
Hierbij wordt gebruikgemaakt van kennis uit diverse 
wetenschappelijke disciplines, zoals de sociale,  
de bedrijfs- en de geesteswetenschappen. 
Begeleidingskunde geeft daarmee een nieuwe 
dimensie aan de vele begeleidingsvormen en 
-methodieken die in de afgelopen decennia zijn
ontstaan, zoals supervisie, counseling, mediation 
en loopbaanbegeleiding. 

Middels diverse onderbouwde coachings stra-
tegieën en vanuit ethisch filosofisch perspectief 
geef je hier vorm aan. Inzicht en doorgronden van 
patronen en systemisch werken vormt een funda-
mentele start van kijken naar mensen in ontwikkeling.

Dankzij de minor Begeleidingskunde kun je straks 
aan de slag als aspirant-coach, beginnend loop-
baanbegeleider of aspirant-counselor. Kortom, een 
boeiende richting waarmee je straks alle kanten op 
kunt.

Contact 
Minorcoördinator:   

Agoog in de GGZ Begeleidingskunde
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Geweld Jeugd

Geweld is overal, zichtbaar en onzichtbaar. Het komt 
voor op alle niveaus en in alle lagen van de bevolking. 
In Nederland en in het buitenland. Individueel en col-
lectief. Tegen personen, tegen groepen, tegen landen, 
tegen instituten, tegen alles wat leeft. Geweld is niet 
weg te denken uit de samenleving. We hebben er 
ook allemaal een mening over en staan klaar om 
het direct te veroordelen. Denk bijvoorbeeld maar 
aan de #MeToo-discussie en het onderzoek van 
Amnesty International waar uit blijkt dat 1 op de 10 
studentes wordt verkracht tijdens de studietijd. 

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt van 
alle levende wezens de mens de meest geweld-
dadige soort. Waarom dan een minor over zo’n 
alledaags onderwerp? Omdat het juist de alle-
daagsheid is die ons blind maakt.
 

 

We zijn onmachtig in onze pogingen het geweld 
te herkennen en te bestrijden. Was het maar waar 
dat de cijfers in de rapportages ook maar enigszins 
in de buurt kwamen van de prevalentie. Was het 
maar waar, dat als we het signaleren we dan ook 
weten hoe we er mee om moeten gaan. Was het 
maar waar dat wij iets meer zicht zouden hebben 
op hoe gewelddadig wij zelf zijn. Waarom is geweld 
soms zo allesoverheersend pijnlijk en tegelijk ook 
zo onzichtbaar? En wat moet je doen om te helen 
van geweldservaringen? Dat zijn vragen waar we 
in de minor Geweld een antwoord op proberen te 
zoeken. 
 

Contact: 
Minorcoördinator: Jan Veldkamp 

     j.c.veldkamp@hr.nl

Ben je nieuwsgierig naar hoe je met jeugdigen een 
authentieke en wezenlijke relatie aan kunt gaan, zelfs 
in een gedwongen kader? Wil je weten welke onder-
steuning en begeleiding jeugdigen met ingrijpende 
jeugdervaringen (ACE’s) en vroegkinderlijke trauma 
tijdens het opgroeien nodig hebben? En wil je kennis
opdoen hoe jij als persoon én als professional krachtig 
en vitaal kunt blijven in een steeds veranderend werk- 
veld van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugd- 
reclassering waar de werkdruk hoog is? Volg dan de 
minor Jeugd!

 
Binnen de minor Jeugd richt je je op het voorkomen 
of beperken van (verdere) schade aan jeugdigen. 
Je werkt in complexe beroepssituaties waarbij de 
wensen en behoeften van jeugdigen rondom op-
groeien, ontwikkelen en participatie niet altijd 

 
overeenkomen met die van de ouders. Daarbij spelen 
ook maatschappelijke belangen een rol, want de toe-
komst van de jeugd is de toekomst van de samen-
leving. 

 
De minor Jeugd sluit voor 30 EC aan op de landelijke 
richtlijnen ‘profiel Jeugd’ (SKJ Kwaliteitskader en  
registratie kamer jeugd- en gezinsprofessionals) 
om jeugdprofessionals te professionaliseren.

Let op: Praktijkervaring door stage, vrijwilligerswerk of 
werk met jeugdigen is ten zeerste aan te raden.

Contact: 
Minorcoördinator: Nathalie Bogaarts 

     n.c.m.bogaarts@hr.nl
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In de media is er de laatste jaren veel aandacht voor 
mensen met verward gedrag. Bij een klein aantal van 
deze ingrijpende gebeurtenissen is de dader een 
persoon met een psychische aandoening, waarvoor 
hij/zij op dat moment geen adequate zorg ontvangt. 
Vanaf het moment van de moord door de geesteszieke 
Bart van U. op oud-minister Els Borst en op zijn zus Loïs,  
is de aandacht voor de gebreken in de zorg voor 
verwarde personen in een stroomversnelling geraakt.

Voor het realiseren van een goede aanpak is het 
belangrijk, dat professionals uit het medische, sociale, 
veiligheids- en welzijnsdomein samen optrekken. 
Om deze reden staat de minor open voor studenten 
van deze opleidingen binnen en buiten Hogeschool 
Rotterdam. Voor studenten van Social Work is deze 
minor een verbreding en verdieping van dit onderwerp.

 
In de minor wordt de theorie over verward gedrag 
gekoppeld aan de praktijk en leer je vaardigheden 
die je nodig hebt in de praktijk. Je leert verward gedrag 
te herkennen en te duiden, zodat je vervolgens op een 
adequate manier contact kunt leggen op het moment 
waarop mensen in crisis zijn, maar ook leer je de persoon 
en zijn omgeving te begeleiden ná de acute fase. 
Voor het praktijkgedeelte werk je in een groepje samen 
aan het oplossen van echte praktijkvraagstukken rond 
personen met verward gedrag. Ervaringsdeskundigen 
en professionals uit de praktijk zijn zeer nauw betrok-
ken bij de minor en bij de op te lossen vraagstukken. 
In het derde en laatste blok wordt er  specifiek aan-
dacht besteedt aan cultuur en verward gedrag.

Contact: 
Minorcoördinatoren: Marijke Winters en  
Marieke Willekes-Geers 

    m.g.t.a.winters@hr.nl 

Slavernij is officieel afgeschaft, maar er worden 
op dit moment meer mensen uitgebuit dan ooit. 
Kijken we weg of willen we persoonlijk en in onze 
beroepspraktijk het verschil maken?  
Mensenhandel is een complex en breed maat-
schappelijk vraagstuk. Daarom vereist de bewust-
wording en bestrijding van mensenhandel een 
brede multidisciplinaire aanpak. Mede daarom 
zijn we enthousiast dat deze minor gevolgd wordt 
door studenten uit alle disciplines.

Ons doel is om studenten bekend te maken met 
mensenhandel, op een wijze die ervoor zorgt dat 
zij geraakt worden, in beweging komen en weten 
hoe te signaleren en te handelen. Dit doen we door
lef en nieuwsgierigheid aan te wakkeren, theoretische 
kennis en ervaringskennis te bieden vanuit

 
slachtoffer-, dader- en handelingsperspectief, en 
door studenten vaardigheden te laten opdoen, 
bijvoorbeeld rondom het interdisciplinair samen-
werken en het inschakelen van de keten. De minor 
staat daarnaast stil bij de gevolgen van trauma en 
dehumanisering, en bij de vraag wat nodig is om 
tot herstel en empowerment te komen. Dit wordt 
belicht vanuit mensenrechten, cultuur, politiek,  
opsporing en ethiek. Ook leer je wat de gevolgen 
zijn voor de slachtoffers en wat nodig is om te 
komen tot herstel en empowerment. Je leert kijken 
naar wie je zelf bent als mens en als professional 
en hoe jij het verschil kunt maken!

 
Contact: 
Minorcoördinator: Gusta Bouwman 

     a.t.bouwman@hr.nl

Mensenhandel Verward gedrag
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Een stadspedagoog is gespecialiseerd in het werken 
aan weerbarstige vraagstukken over opvoeden en 
opgroeien van jeugd in een grootstedelijke omgeving. 
Bij deze vraagstukken zijn altijd meerdere belang-
hebbenden betrokken en is er geen eenvoudige 
oplossing. De grootstedelijke context waarin kinderen 
en jongeren opgroeien is divers en complex. Deze 
(context) wordt gekenmerkt door relatief meer  
armoede, laag opgeleide ouders en kansenongelijk- 
heid in onderwijs en loopbaan. Daarnaast biedt de 
grootstedelijk context juist unieke kansen voor de 
jeugd, door bijvoorbeeld het grote aanbod aan 
sport-, educatieve en culturele instellingen.

Als je je verder wilt verdiepen in stadspedagogische 
vraagstukken en een bijdrage wilt leveren aan het 
verbeteren van de praktijk, dan biedt deze minor  
 

 
daar alle gelegenheid toe. Daarnaast krijg je een 
mooie inkijk in specifiek de inhoud van de master-
opleiding Pedagogiek van Hogeschool Rotterdam 
en maak je kennis met de vaardigheden op het 
gebied van onderzoek doen en het leesniveau dat 
binnen masteropleiding wordt vereist.

Binnen deze minor ben je twee dagen per week 
werkzaam in het werkveld onderwijs, zorg of welzijn 
(donderdag en vrijdag). Daar haal je een onder-
zoeksvraag op waarmee je aan de slag gaat. Je 
kunt individueel of in kleine groepen werken aan 
een onderzoeksvraag.

 
 
Contact: 
Minorcoördinator: Kitt Bosman 

     k.bosman@hr.nl

Deze minor bereidt je voor op het werken met 
volwassenen en jongeren die gedrag vertonen dat 
schadelijk is voor henzelf en/of voor hun omgeving 
en daarom gedwongen hulpverlening moeten   
accepteren. Dit vraagt om een andere aanpak dan 
het werken met mensen die vrijwillig meewerken. 
 
De mensen waarmee je te maken krijgt hebben bij-
voorbeeld een verslaving, (forensisch-)psychiatrische 
problematiek, een verstandelijke beperking, of een 
combinatie van psychiatrische en gedragsproblemen.
Het zijn mensen voor wie hulpverlening noodzakelijk 
is om het leven weer op de rit te krijgen. 

De minor richt zich op justitieel ingrijpen en het  
veranderen van gedrag, ook al is de cliënt in kwestie 
vaak niet gemotiveerd om te veranderen. 

Dit vergt een speciale aanpak: naast behandeling 
en begeleiding bij re-integratie in de maatschappij, 
krijg je ook te maken met risicobeheersing. Je leert hoe 
je cliënten zo beïnvloedt dat de kans op herhaling 
kleiner wordt en er weer meer perspectief is op deel-
name aan de samenleving. Je leert de spanning 
tussen begeleiden en beheersen te hanteren, en 
daarmee tussen zorg en welzijn enerzijds en justitieel 
ingrijpen anderzijds. Dit vergt een grote mate van 
professionaliteit van jou als hulpverlener.  
 
De minor is zeer praktijkgericht, erkend door het werk-
veld en wordt inmiddels op elf hogescholen gegeven.
 
 
Contact: 
Minorcoördinatoren: Martine Bink en Cindy Isla Ebben 

     m.d.bink@hr.nl en c.g.isla-ebben@hr.nl

Stadspedagoog Werken in gedwongen kader

Foto: Iris van den Broek
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Ben jij geïnteresseerd in technologie én gedrags- 
verandering? Dan is dit dé minor+ voor jou! Bij App 
je Happy ga je aan de slag met het ontwerpen en 
bouwen van digitale oplossingen voor real life cases 
rondom het ondersteunen en versterken van kinderen 
en jongeren in verschillende contexten. Deze cases 
draaien om het bevorderen van de (mentale)  
gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
In deze minor+ ga je dat onderzoeken met behulp van 
diverse experts en kom je al experimenterend uit op 
een digitale oplossing. Co-creatie en creativity is key!

 
In de minor App je Happy ga je aan de slag met het 
ontwerp van creatieve technologie binnen het sociale 
domein. Hierbij werk je aan real life cases rondom 
het ondersteunen en versterken van kinderen en 
jongeren in verschillende contexten. 

 
Naast je eigen multidisciplinaire team werk je samen 
met de doelgroep en experts uit de praktijk op het 
gebied van onderwijs, jeugdhulp, wetenschap en 
technology design. Dit baseer je op literatuur, maar 
ook op echte experimenten. Kortom; bij ons kun je écht 
maatschappelijke impact maken met technologie!

 

Contact: 
Minorcoördinator: Marjolijn Schouten 

     m.m.schouten@hr.nl

Minor+: App je happy

 

Internationale minor 
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