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Klinische Minoren Q11/Q12
• Nederlandstalig of Engelstalig

• Kleinschalig (6-30 studenten) keuzeonderwijs
• Klinische minor
• Patiëntgebonden contacten zijn integraal onderdeel van het programma
• Studenten verwerven klinische vaardigheden
• Aandacht voor interpretatie van wetenschappelijk onderzoek en de
vertaling daarvan naar de patiëntenzorg (translationeel onderzoek)

Q11 Minoren
Code
MED-MINK03

Titel
Oncologie in beeld

MED-MINK04

Neurorevalidatie: de mens als geboren
aanpasser
Klinische immunologie: puzzelen van bench
tot bedside.
Beter Beslissen = beter dokteren
Clinical infectious diseases and global health
Kwetsbare groepen
Het kind in nood van klein tot groot
Snijdende specialismen
Healthcare communication, management
and organisation (interfacultair)
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Coördinator
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Geurts
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Van der Pol
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Zie studiegids voor meer info. Let op studiegids 2019-2020 heeft nog een technisch probleem!
=> gebruik 2018-2019 en spreek met de coördinatoren tijdens de markt voor aanpasssingen
en updates van de minoren:
https://www.ru.nl/studiegids/2018/fmw/bachelor/geneeskunde/derde-jaar-b3-0/klinische-minoren/

Q12 Minoren
Code
MED-MINK01

MED-MINK10
MED-MINK14

Titel
Medical Humanities: geneeskunde, filosofie,
kunst
Kwaliteit van leven in de pijn en palliatieve
geneeskunde
Het fascinerende brein; een
multidisciplinaire verdieping in de
pathologie van de hersenen
Hart voor de Acute Geneeskunde
Medisch leiderschap

MED-MINK15

Dokter, het is toch niet erfelijk?

MED-MINK06
MED-MINK09

Coördinator
Van Gurp, Jelle
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Schokking & Tan
Van t Land
Van Laarhoven
Van Bon
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Zie studiegids voor meer info. Let op studiegids 2019-2020 heeft nog een technisch probleem!
=> gebruik 2018-2019 en spreek met de coördinatoren tijdens de markt voor aanpasssingen
en updates van de minoren:
https://www.ru.nl/studiegids/2018/fmw/bachelor/geneeskunde/derde-jaar-b3-0/klinische-minoren/

Geneeskunde Klinische minor: welk
kwartaal?
• Student maakt een keuze voor Klinische minor in Q11 of Q12 =>
bezoek op de markt alle voor jou interessante minoren
• Student wordt ingedeeld in een minor van keuze, in het
bijbehorende kwartaal, Q11 óf Q12
• Student wordt ingedeeld voor Klinische Vraagstukken Cluster E
in het andere kwartaal
=> Keuze minor is leidend voor kwartaal indeling Cluster E
21 oktober opening van inschrijving voor Klinische minoren

Inschrijving en plaatsing minoren
• Handleiding over inschrijving via website Radboudumc
(Klinische minoren); plus check Ad Valvas berichtgeving
• 21 oktober – 10 november “voorinschrijfronde”: keuzes
aangeven voor vijf minoren via Osiris (aanmeldcursus)
• Studenten geven 5 voorkeuren => indelen door Osiris/RHA in
zoveel mogelijk de eerste keuze minor (63% in 1819; 14%, 9%
en 14% in respectievelijk 2e, 3e en 4e keuze); plaatsing na
loting van indelingsvolgorde
• Eind november: plaatsen van studenten => definitieve indeling
minoren bekend via Osiris

Voorinschrijving 21 oktober – 10 november
• Geef vijf voorkeuren op via een aanmeldcursus in Osiris: MEDAANMELD-MINK, zie handleiding voor details
• De aanmeldcursus is niet de echte indeling in de klinische
minoren
• Na afloop van de voorinschrijfronde => loting => wordt je
ingeschreven voor de werkelijke klinische minor in Osiris (door
RHA). Je krijgt hiervan een automatische melding via OSIRIS.
• Negeer meldingen over plaatsing in (voorkeursgroepen) in de
aanmeldcursus/minoren (minimum/maximum aantal per
minor/kwartaal => plaatsing kan wijzigen tijdens
indelingsproces)
• NB: bij opgave van minder dan vijf voorkeuren kom je als laatste
aan bod voor de indeling

Voorinschrijving 21 oktober – 10 november
• Geef vijf voorkeuren op via een aanmeldcursus in Osiris: MEDAANMELD-MINK, zie handleiding voor details
• De aanmeldcursus is niet de echte indeling in de klinische
minoren
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Na-inschrijvingsperiode vanaf 9 december
• Uitschrijven uit ingedeelde klinische minor tot 4 weken voor start kwartaal
(Q11 6 januari 2020; Q12 16 maart 2020)
• Na-inschrijven in klinische minoren waar nog plaats is; let op de indeling
van cluster E Klinische Vraagstukken, deze kan niet gewijzigd worden! =>
schrijf alleen in voor een passende minor qua tijdvak
• Na-inschrijven en uitschrijven via Osiris, details zie handleiding
• Indien je bent ingeschreven ná de na-inschrijvingsperiode voor twee
minoren kiest de organisatie aan welke je kan deelnemen!

• Via dit uitschrijven en inschrijven kan je ook ruilen van minoren (gebruik
het Studenten prikbord om met elkaar in contact te komen; let op je
kwartaal indeling voor cluster E)
• De overgebleven capaciteit wordt niet gepubliceerd en er wordt niet over
gecorrespondeerd: je merkt zelf bij inschrijving of er nog genoeg plaats is
(je krijgt een melding na een inschrijfpoging of de inschrijving gelukt is)

Belangrijk
• Orienteer je op meerdere minoren en geef 5 keuzes op
• Als je problemen met inschrijving ondervindt, meld deze aan
producentencurriculum2015.rha@radboudumc.nl
• Vragen die niet over inschrijvingsproblemen gaan mailen naar
minoren.rha@radboudumc.nl
• De deadlines worden strikt aangehouden: 10 november en
Q11 6 januari 2020; Q12 16 maart
• Houd het onderscheid tussen aanmeldcursus en klinische
minor goed in de gaten: De aanmeldcursus is alleen bedoeld
voor het aangeven van de vijf voorkeuren en is niet de
werkelijke minor waaraan je gaat deelnemen
• Lees de handleiding op Radboudumc website!

• Ruilen/naplaatsen kan niet via de minorcoördinator

