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Voorwoord
Delft, april 2016

Beste lezer, lief LIFE-lid,

Je hebt er inmiddels al weer een behoorlijke tijd op zitten, sinds dat je de keuze hebt
gemaakt om Life Science & Technology te gaan studeren. Je komt nu op een punt
waar je wederom een keuze moet maken, nu voor je minor in plaats van je major. Je
moet dus een besluit gaan nemen of je je verder wilt verdiepen in de studie waar je
al minstens anderhalf jaar aan verknocht bent, of dat je toch iets verbredends wilt
gaan doen.

Daarvoor is vier jaar geleden deze gids, de minor gids, in het leven geroepen. Er
zijn je al een heleboel studenten voorgegaan in het volgen van een minor, waarvan
een groot deel zijn/haar ervaringen graag wilde delen in deze gids. Zo heeft iedere
student wat geschreven over de studielast van de minor, de verhouding tussen
theorie en praktijk, de sfeer in de collegezalen en voor wat voor type LST-student
deze minor geschikt is. Op deze manier is het makkelijker om minoren met elkaar te
vergelijken, zodat jij uiteindelijke een makkelijkere en/of betere keuze kunt maken.
Op de BlackBoard-pagina van de opleiding is er ook informatie te vinden over de
minoren binnen de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Gebruik
deze gids dus ook al naslagwerk op de al beschikbare informatie van de opleiding en
beide universiteiten.

Verder moet worden benadrukt dat alle teksten in deze gids zijn gebaseerd op
meningen en ervaringen van de schrijver. Daarnaast moet vermeldt worden dat de
omstandigheden en situaties gaande de minoren veranderd kunnen zijn sinds dat de
schrijver de minor heeft afgerond. Er kunnen dus geen rechten worden ontleend aan
deze gids.
Veel succes met de keuze van je minor en deel naderhand ook jouw ervaringen in
deze gids!
Met levendige groet,
namens het 20e bestuur der S.V. LIFE,

Hessel van der Eijk
h.t. Commissaris Onderwijs & Interne Zaken
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Advanced LST

Universiteit Leiden, FWN en Technische Universiteit Delft, TWN

Renzo Rozenbroek - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ondanks dat de naam doet vermoeden dat de minor verdiepend is is de werkelijkheid
dat die verbredend is. Verschillende nieuwe disciplines, zoals anorganische
chemie, biokatalyse en biofysica, komen aanbod. Maar een enkel vak is verdiepend.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De vakken zijn grotendeels goed qua inhoud, maar laten her en der nog wel wat
wensen over. Aangezien het grootste deel van de minor nieuw is zullen er nog
verbeteringen door de jaren moet worden doorgevoerd. De studielast was compleet
scheef, de eerste periode was extreem rustig, de tweede juist heel druk (richting de
40 uur per week).
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Er zit maar één practicum in de minor en dat is slechts toegankelijk voor 5 studenten.
Het grootste deel van de minor is dan ook puur theoretisch. Afsluiting gebeurt vaak
ook theoretisch, meestal via een essay.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Er heerste een goede sfeer binnen de minor. De docenten zijn goed aanspreekbaar
en de medestudenten zijn serieus ingesteld. Dit zorgt voor een prettige sfeer tijdens
de colleges.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
De minor is zeker niet geschikt voor iemand die even totaal iets anders wil dan
LST. Desondanks moet deze optie ook niet te snel worden afgeschreven door iedere
LST’er. De vakken die aan bod komen zijn zeer interessant en zouden zo in het
reguliere curriculum kunnen passen. Daarbij krijg je de kans je schrijfvaardigheden
goed te ontwikkelen. De minor is geschikt voor de gemiddelde LST’er.
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Advanced LST

Universiteit Leiden, FWN en Technische Universiteit Delft, TWN

Jonna Bouwknegt - Cohort 2009

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De vakken waren allemaal een verbreding, alleen niet allemaal op het niveau dat ik
had verwacht. Ik vond zelf de Delftse vakken erg leuk en nuttig. De Leidse vakken
waren eigenlijk heel erg makkelijk en zo specifiek, dat ik ze niet echt nuttig vond.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
Genomic Scale Data Analysis (GSDA) en Industrial Biotechnology (IB) zijn hele leuke
vakken. Bij GSDA doe je statistisch onderzoek naar een set genen die je krijgt, dit is
lastig maar achteraf begrijp je het statische deel van onderzoek doen heel erg goed.
Bij IB krijg je 2 cases die je moet oplossen op je eigen manier, voor allebei geef je ook
een presentatie. Voor Molecular Defects in Human Diseases (MDHD) maak je een
tentamen en voor de rest moet je verslagen schrijven en korte presentaties houden.
De verslagen en presentaties voor deze vakken stellen niet zo veel voor.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Je hebt eigenlijk geen praktisch gedeelte. Voor een aantal vakken moet je wel veel zelf
uitdenken en rekenen, wat ook erg leuk is. Voor GSDA ben je steeds aan het rekenen
met het programma GenLab (in MATLAB).

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer was gezellig, er zaten wel erg veel biologie studenten waardoor het niveau
van een aantal vakken omlaag moest, dit was jammer.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou deze minor niet sterk aanbevelen, vanwege de combinatie Leiden én Delft.
Ikzelf zou eerder een vrije minor gedaan hebben met vakken uit Delft of Leiden,
afhankelijk van wat je leuk vindt. Ikzelf vind het Delftse gedeelte van de studie erg
leuk en ik vond daarom de Delftse vakken (en één Leids vak) van de minor heel erg
leuk. Wanneer je voor het Delftse deel zou kiezen beveel ik MDHD, IB, GSDA en AMO
aan. Als je de Leidse vakken leuk vindt, dan vind je waarschijnlijk MDHD en de rest
van de Leidse deel van de minor interessant, AMO zou je dan ook interessant kunnen
vinden.
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Biodiversity & Natural Environment
Universiteit Leiden, FWN

Daan van Overveld - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor was voor mij vooral verbredend, omdat er onderwerpen worden behandeld
die je bij LST niet krijgt.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De inhoud van de minor is heel variërend. In het begin van de minor wordt
biodiversiteit op kleine schaal behandeld en hoe biodiversiteit ontstaat. Naarmate
de minor vordert wordt de biodiversiteit in landschappen steeds belangrijker. De
studielast van de minor is per onderdeel verschillend. De minor is opgedeeld in
zeven modules waarbij de één heel rustig is en de ander erg intensief.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
In totaal is de minor ongeveer 50% theorie en 50% praktijk. Het is alleen niet
evenredig verdeeld, want je begint met theorie, een paar weken praktijk en dan
weer theorie. De praktijk is wel heel verschillend per onderdeel, zo zijn we een week
naar zeeland geweest om daar in jachthavens onderzoek te doen naar het zeeleven
op steigers en dijken en kan je de week erna prehistorische muizentandjes aan het
zoeken zijn in zand dat rechtstreeks van een opgraving komt.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer tussen de studenten was erg goed. De buitenlandse studenten en niet-biologie
studenten werden snel in de groep opgenomen en naast elkaar zien gedurende de
minor werden er ook veel leuke dingen gedaan daarbuiten.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Aan een student die geïnteresseerd is in hoe biodiversiteit is ontstaan, hoe de huidige
biodiversiteit in elkaar zit en hoe biodiversiteit kan worden beïnvloed in de toekomst.
Daarnaast moet de student niet vies zijn van beestjes, die zie je genoeg.
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Sanne de Smit - Cohort 2013

Biodiversity & Natural Environment

Universiteit Leiden, FWN

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Verbredend, de vakken waren echt macrobiologisch.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De vakken van deze minor gingen over biodiversiteit, (Nederlandse) ecosystemen
en het ontstaan van verschillende natuurgebieden, bodemsamenstellingen,
klimaatverandering, evenwichten tussen groepen in ecosystemen en evolutie. Vaak
werd de link tussen kleine (lokaal) en grote schaal (globaal) gelegd. De studielast
vond ik goed, lager dan bij LST, al waren er sommige vakken die door gebrek aan
achtergrondkennis iets meer moeite vergden dan andere vakken.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Ongeveer 50/50. We hebben veel excursies gehad naar verschillende natuurgebieden
in Nederland en daarnaast hebben we een week in Zeeland onderzoek gedaan naar
de marine biodiversiteit. Daarnaast hebben we veel theoretische achtergrond gehad.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Goed, veel van de opdrachten waren in groepsverband. Hierdoor leer je beter
samenwerken met allerlei mensen van allerlei vakgebieden. Daarnaast leerden we
elkaar goed kennen door de excursies en de week in Zeeland.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Aan een student die interesse heeft in de natuur om ons heen en macrobiologie.
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Biomedical Engineering
Technische Universiteit Delft, 3mE

Hanneke Reinders - Cohort 2010

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor BME is een verbredende minor, je werpt een blik in de medische wereld en
hoe technologie daar een bijdrage aan kan leveren. Er komen veel diverse aspecten
aan bod.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
Ik vond de vakken erg interessant, ik heb veel geleerd over medische technieken/
procedures en de anatomie van de mens. De eerste periode is vrij druk met colleges
en werkcolleges. De tweede periode is wat rustiger, je kan ook zelf je tijd vrijer
indelen, omdat er vooral groepswerk is.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De eerste periode had voornamelijk ‘s ochtends colleges, met vaak aansluitend
werkcolleges of computerpractica. Er was ook een excursie naar museum Boerhaave,
bezoek aan een snijzaal en een rondleiding over de afdeling Radiologie die het plaatje
compleet maakten. De tweede periode bestond uit twee groepsopdrachten met nog
een korte collegereeks.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer vond ik erg fijn, de groep was niet al te groot, dus je kent iedereen vrij snel
van gezicht. Andere studenten waren vaak bereid te helpen als je iets niet snapte.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Als je geïnteresseerd bent in de medische wereld, is de minor BME zeker een
aanrader. Je kunt beter niet bang zijn voor bloed, want er komen soms bloederige
plaatjes voorbij in de colleges. Een beetje creativiteit kan ook goed van pas komen bij
de groepsopdrachten

Minor Gids | 2017 | S.V. LIFE

10

Biomolecular ans Neurosciences, track Neurosciences
Vrije Universiteit Amsterdam, Aard- en Levenswetenschappen

Hanna Terpstra - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor zowel verdiepend als verbredend. De minor bestaat uit vijf vakken,
twee daarvan behandelen celbiologie zoals dat ook bij LST gebeurt. Signaaltransductie
komt bijvoorbeeld uitvoerig aan bod. Deze twee celbiologievakken zijn verdiepend
ten opzichte van LST. De overige drie vakken gaan over neurobiologie, deze vond ik
verbredend ten opzichte van LST. Dit omdat de hersenen niet aan bod komen in LST.
Daarnaast kijk je in deze vakken echt op orgaanniveau, terwijl je in LST dingen op
celniveau bestudeert.
Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
Ik vond de vakken interessant, al ging het ten opzichte van LST vaak duidelijk meer
om het kennen van feitjes in plaats van het begrijpen van een principe. Bij ieder vak
hoort een tentamen dat voor tweederde het eindcijfer bepaalt, de rest van het cijfer
komt van schrijfopdrachten zoals reviews, practica en presentaties. De studielast
was lager dan bij LST: je hebt per week vaak maar ongeveer 12 contacturen.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Bij twee vakken hoort een kort practicum: in totaal sta je ongeveer vijf halve dagen in
het lab. Er is dus duidelijk meer theorie dan praktijk in deze minor. De practica waren
wel leuk om te doen en voegden daadwerkelijk wat toe aan de minor, zo hebben we
de expressie van verschillende receptoren in delen van muizenhersenen bepaald.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer binnen de minor was oké, maar ik vond deze een beetje tegenvallen ten
opzichte van LST waar eigenlijk iedereen elkaar wel kent. Je volgt vakken met
een redelijk grote groep (ongeveer 80) studenten van twee grote bachelorstudies
(Biomedische Wetenschappen en Gezondheid & Leven). Zij kennen niet iedereen
van hun eigen studie, laat staan van de andere studie. Er zijn daardoor vooral kleine
groepjes van mensen die alleen met elkaar omgaan. Het is soms wat moeilijk om daar
tussen te komen.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou deze minor aanbevelen aan mensen die geïnteresseerd zijn in
neurowetenschappen en die willen kijken of een Neuroscience master misschien wat
voor hen is. Als je een hekel hebt aan berekeningen is dit zeker een goede minor voor
je: zodra er een formule op de slides verscheen, hoorde je de zaal schrikken ;)
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Brain & Cognition

Universiteit Leiden, FSW en Geneeskunde

Maxim Allaart - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Verbredend, de minor gaat helemaal niet dieper in op dingen die je tijdens de eerste
twee jaar van de bachelor LST leert.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De studielast van de vakken van deze minor vond ik over het algemeen laag. Ik heb
een vak uit de LST-minor erbij gedaan en dit ging zonder moeite. Qua inhoud vond ik
dat de vakken vaak erg op elkaar leken, alsof er tussen de docenten weinig overleg
was geweest over de stof die behandeld wordt . De vakinhoud was wel interessant,
hoewel ik veel meer focus op het brein had verwacht. Het was vooral simpele
psychologie. Studenten die een alpha-bachelor volgen krijgen een introductievak
in de neurosciences waar ook een snijzaalpracticum bijhoort en dat is heel erg
interessant. Helaas was ik de enige LST-er die hier aan mee kon doen omdat er te
weinig plek was. Als je een beta-achtergrond hebt wordt er ook vanuit gegaan dat je
de kennis en het practicum al hebt gehad.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De verhouding is 50-50. Je haalt eerst 15 punten aan vakken, en dan loop je drie
maanden ergens stage voor 15 punten. Mijn stage was verschrikkelijk, omdat mijn
begeleider me totaal niet uitdaagde en ik elke dag hetzelfde werk moest doen. Het
enige wat ik geleerd heb, is een heel klein beetje het gebruik van SPSS voor statistische
analyses.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer was erg goed, ik heb nieuwe vriendinnen gemaakt tijdens mijn minor.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Aan een student die weinig uitdaging zoekt en ‘gratis’ punten wil halen. Ik ben zelf
iemand die liever ergens voor moet zweten om veel te leren dan om makkelijk punten
te halen zonder daar moeite in te stoppen, dus deze minor was niks voor mij.
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Brain & Mind

Vrije Universiteit Amsterdam, Aard- en Levenswetenschappen

Abe Goedhart - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Verbredend, bij drie van de vijf vakken lag het zwaartepunt op neurobiologie,
maar tijdens de andere twee vakken heb ik kennis gemaakt met onderwerpen met
betrekking tot psychologie en artificiële intelligentie.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
Omdat de minor toegankelijk is voor studenten uit elke mogelijke studierichting
(enkel 90 ec verplicht), dus ook voor studenten die op de middelbare school geen
biologie hebben gehad, is het niveau van de colleges iets lager dan bij LST. Bovendien
doet de universiteit haar naam eer aan met gemiddeld slechts 12 contacturen per
week.
Dit betekent echter niet dat de tentamens ook van een lager niveau zijn. Deze zijn
heel anders dan in Leiden en Delft en toetsen met name reproduceerbare kennis. Het
is de bedoeling dat je details leert. Gelukkig zijn de onderwerpen die je moet leren
wel interessant.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Het praktische deel van de minor bestaat hoofdzakelijk uit mondeling presenteren (in
het Engels). Dit neemt gemiddeld 20% van je cijfer en 20% van je tijd in beslag. Meestal
moet je debatteren, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving van neurobiologische
technieken of nature vs. nurture. Bij het laatste vak, Mind & Machine, moet je met
een groepje een Business Project opzetten waarbij jullie je eigen robot moeten gaan
bedenken en marketen. Onze seksrobot was een groot succes.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De studenten zijn heel anders dan de typische LST’er. Ongeveer 90% was vrouw.
Er zijn buitenlandse studenten, studenten Muziekwetenschappen, Criminologie
en Artificiële Intelligentie, maar het grootste deel van de studentenpopulatie is
afkomstig van Biomedische Wetenschappen. Ondanks de diversiteit kende iedereen
elkaar uiteindelijk goed, mede door de vele groepsopdrachten, en was het gezellig
voor, na en tijdens de colleges.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
De student die houdt van variatie, vrije tijd en het leggen van nieuwe contacten.
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Communcation Design for Innovation
Technische Universiteit Delft, TNW

Hessel van der Eijk - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Het is een zowel verdiepende als verbredende minor. Het is verbredend in de zin dat
het heel anders is dan LST en verdiepend op het vlak van communicatie, maar op een
hele andere manier dan in de Psychologie wordt toegepast.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De minor past meer bij de faculteit van IO of TB. Sommige aspecten van die studies
komen bijvoorbeeld terug. Je werkt intensief samen met een multidisciplinaire
groep en je merkt de verschillen tussen de studies in Delft en omstreken. De colleges
vallen bijna allemaal vroeg en je zit regelmatig tot 17:00 in het Science Center. Veel
brainstormen en dingen opnieuw uitwerken.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De verschillende complexe sociale theorieën op gebied van samenwerking, marketing
en vertrouwen worden op de praktijk toegepast. Je krijgt per groep een opdracht
van een bestaand bedrijf en zal van binnenuit ervaren hoe de communicatielagen
binnen een groot of klein bedrijf of universiteit er uit zien. Je bent veel met theorieën
en modellen bezig om uiteindelijk oplossingen voor in de praktijk, die mogelijk
daadwerkelijk worden toegepast, te verzinnen.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Het was een zeer leuke groep waarmee ook veel werd gelachen, mensen waren
open en van alle markten thuis. Er was geen een studie binnen Delft die niet werd
gerepresenteerd door een of meerdere personen. Volgend jaar (2016) willen ze de
groep groter maken. Ik denk dat dat afdoet aan de gezelligheid. Er wordt gewerkt in
het Science Center Delft en dat is een leuk gebouw.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Als je zin hebt om iets heel anders te doen dan LST. Als je in multidisciplinaire
groepen wilt samenwerken. Als je je wilt verdiepen in de complexe, maar vooral
vage en moeilijk toe te passen communicatie theorieën en daarnaast af en toe een
leuke masterclass wil doen, zoals tekenen, dan ben je bij CDI aan het juiste adres. Zelf
begon ik de celletjes wel te missen.
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Viktor Haakman - Cohort 2010

Computers and Computing
Universiteit Leiden, LIACS

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Zeer zeker verbredend. Allereerst leer je vrij goed om te programmeren in de taal C++
en vervolgens leer je hoe je in deze taal algoritmes schrijft om bepaalde problemen
op te lossen (vakken: Programmeermethoden en Algoritmiek). In een vervolgvak
(Natural Computing) pas je vervolgens deze kennis toe door algoritmen te schrijven
gebaseerd op processen uit de natuur. Je gaat hierdoor op een hele andere manier
kijken naar processen die je voorheen alleen in (bio)chemische context had gezien.
Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
Het is geen reguliere minor aangezien de vakken over het gehele jaar verspreid zijn.
De vakken Programmeermethoden en Human Computer Interaction worden gegeven
in het 1e semester (12 ECTS), en de vakken Algoritmiek, Databases en Natural
Computing in het 2e semester (18 ECTS). Waarschijnlijk valt dit wel te combineren
met een BEP, maar houd er dan wel rekening mee dat je in het tweede semester dus
ook drie minorvakken en twee LST-vakken volgt. Voor elk vak moeten er opdrachten
worden gemaakt en ingeleverd. In het eerste semester kost het je ongeveer 2-2,5
dagen per week (colleges en opdrachten), in het tweede semester zeker 3 dagen.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Alle vakken hebben werkcolleges die intensief worden begeleid en daarnaast moeten
er voor elk valk opdrachten worden gemaakt. Het is in verhouding, naar mijn mening,
zelfs meer praktijk dan theorie.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer was heel gemoedelijk. Studenten komen van veel verschillende faculteiten
en voor bijna iedereen is het programmeren in het begin helemaal nieuw. Je hebt
veel aan elkaar in de begin periode. Het is heel fijn om samen aan opdrachten te
werken, omdat je dus op het zelfde niveau zit. Informatica studenten, docenten en
werkgroepbegeleiders zijn daarnaast heel vriendelijk en altijd bereid je te helpen
met opgaven of stof die niet helemaal helder is.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Studenten die affiniteit hebben met computers en het leuk vinden om problemen op
te lossen. Voor een eventuele master bio-informatica is dit een handige basis.
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Data Science

Universiteit Leiden, TNW

Elien Versteegen - Cohort 2013
Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Deze minor is zeker verbredend. Er is nauwelijks tot geen overlap of relatie met de
studie LST. Kennis over grote data kan wel handig zijn als je binnen het vakgebied
van LST met grote data aan de slag wilt gaan.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
Het voornaamste doel van deze minor is om je meer te leren over het maken en
gebruiken van grote databases. Hiernaast leer je meer over het gebruik van de
programmeertaal C++ en kan je kiezen om meer te leren over internetrecht en
statistiek. Binnen de minor is er keuze om bepaalde vakken niet te volgen aangezien
de minor in totaal iets meer dan 30 EC is. De minor is over een heel jaar verdeeld in
plaats van een half jaar. Dit kan onhandig zijn als je in dat jaar ook vakken van LST
moet volgen of je BEP moet doen.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Een groot deel van de minor bestaat uit praktijk opdrachten en werkcolleges. Dit is
een groot voordeel omdat het gebruiken van databases en programmeren niet uit
een boekje te leren is. Door het veel toepassen van de behandelde onderdelen pik je
de informatie goed op.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Studenten die deze minor volgen komen van veel verschillende studies. Je volgt
de vakken tegelijk met studenten van verschillende jaren informatica (maar ook
natuurkunde en wiskunde). Je zit dus elk vak met een andere groep studenten
waardoor er niet snel één hechte groep gevormd wordt.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Zowel de databases als het programmeren moeten je zeker aanspreken omdat deze
een groot deel van de minor uitmaken. De minor staat volledig los van LST. Het is
zeker een leuke verbreding, aangezien je echt een nieuwe denkwijze aangeleerd
wordt. De minor kan ook een goed begin zijn mocht je over willen schakelen naar
een master van informatica.
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De werking van onze hersenen: van neuron tot vrije wil

Vera Kalkman - Cohort 2013

Erasmus, MC

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond het een verbredende minor. Er werd ingegaan op hersenen en hersencellen,
iets wat je binnen LST niet krijgt, waardoor je je kennis uitbreid.
Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De vak inhoud is gericht op, zoals de naam al zegt, de werking van onze hersenen, en
waar verschillende gebieden zich bevinden en wat ze doen. Ook wordt er gekeken
naar in hoeverre er een eigen wil is, hier wordt tijdens de minor over gediscucieerd.
De studielast is niet heel groot, het is makkelijk bij te houden en je hebt zeker ook een
heel aantal dagen vrij
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
het grootste deel is theorie, maar er zijn ook twee hersenpractica. Ik heb deze twee
als erg interessant ervaren
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Onze groep was erg leuk en erg gezellig! Veel van ons hadden verschillende
achtergronden en dat maakte dat er niet echt groepjes vorming of iets was.
Het scheelde ook dat we een docent hadden die het erg leuk deed.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou deze minor aan bevelen aan studenten die de biologie van het menselijk
lichaam erg leuk vinden of als je (cognitieve)neurowetenschappen erg leuk vind.
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Disease, Signalling and Drug Targets
Universiteit Leiden, FWN

Thom Reuvers - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor was zeker verdiepend in het onderzoeksveld van medicijnontwikkeling en
alles wat hierbij hoort. In die zin was het ook verbredend, aangezien we als LSTers
al een basis hadden in de cellulaire pathways die betrokken zijn bij bijvoorbeeld
kanker. De minor sluit hierbij aan.
Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De vakken zijn redelijk verschillend. Onderwerpen varieren van de mechanismen
van specifieke ziektes tot het traject van ontwikkeling van medicijnen. De studielast
is bij sommige vakken redelijk hoog, en er zijn aardig wat contacturen, vooral bij
practica.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Er zijn vier theorievakken en twee pure praktijkvakken. Bij de theorievakken zitten
vaak casestudies inbegrepen die in groepsverband worden afgewerkt.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Ondanks dat dit een BFW minor is en je als LSTer dus in de minderheid bent, kon ik
het na korte tijd goed vinden met iedereen. De sfeer was al snel heel informeel en
gezellig.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Studenten met een interesse voor de farmaceutische wereld en medicijnontwikkeling,
dus vooral de LSTers die geinteresseerd zijn in het ‘Leidse’ deel van de studie.
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Sanne Landman - Cohort 2012

Disease, Signalling and Drug Targets

Universiteit Leiden, FWN

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor vooral verbredend, omdat je veel nieuwe vakken krijgt die voor de
LST’ers niet eerder langs zijn gekomen. Voor de BFW’ers overigens wel, waardoor ze
vaak (te) snel door de stof gaan.
Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Inhoudelijk gaat de minor vooral over ziekteverschijnselen, signaaltransductie
binnen deze ziekteverschijnselen en de farmacokinetiek en farmacodynamiek van
het ontwikkelen van potentiële medicijnen. De studielast is erg vergelijkbaar met
een gemiddelde LST week en is daarom heel goed vol te houden.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Het eerste gedeelte van de minor is vooral gericht op de theorievakken. Daartussen
heb je twee praktijkweken die goed aansluiten op de theorie. De minor eindigt met
een theoretisch vak. Uiteindelijk zijn de twee praktijkweken erg weinig in vergelijking
met de theoretische vakken. Binnen de theoretische vakken heb je nog wel een aantal
projecten die fijn zijn voor de afwisseling.
De tentamens van BFW zijn veel meer gefocust op theoretische kennis in vergelijking
met onze tentamens, wat wennen is aan het begin.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Aan het begin van de minor merkte je dat de BFW’ers vooral met elkaar omgingen (we
hadden een verhouding van 5 niet BFW op 35 wel BFW). Later, na enkele projecten,
mengde de groep zich steeds beter. Verder was de sfeer tijdens de projecten erg
gezellig.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou de minor aanraden aan LST’ers die geïnteresseerd zijn in ziekteverschijnselen
en de farmaceutische aanpak van medicijnen. Niet alle vakken zijn even leuk, dus je
moet je af en toe door de stof heen bijten. Heb je geen interesse in de farmacie of wil
je niet het onderzoek in, dan raad ik deze minor sterk af. Overigens is de minor erg
populair, dus wees er op tijd bij als je de minor wil volgen.
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Duurzame Ontwikkeling
Universiteit Leiden, FWN

Karel As - Cohort 2010

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor was vooral verbredend. Er kwamen veel verschillende onderwerpen aan
bod: sociale kanten, het was bijna antropologisch zoals samenleving en landgebruik,
maar ook economie en techniek.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De vakinhoud is vooral sociaal en economisch gedreven. Er is wel erg veel ruimte
voor presentaties, excursies en vrije inbreng van de studenten. De vakinhoud is dus
eigenlijk vrij gevarieerd, maar niet enorm diep. Er is een EU-projectvoorstel geweest
en een themastudie waarin we een boekje gemaakt hebben. Daarnaast werden
vier grote onderwerpen behandeld, namelijk: klimaatverandering, samenleving
en landgebruik, economie en technologie en biodiversiteit. Het biedt dus een zeer
brede blik op duurzame ontwikkeling. Qua studie-uren viel het best mee. Maandag,
woensdag en vrijdag college/project en verder zelfstudie. Het was dus niet heel erg
inspannend, maar soms moest je wel even doorbijten voor een project.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De nadruk ligt op theorie. Dit dient echter vaak wel gepresenteerd te worden
middels een poster, boekje of een gewone presentatie. Dit geldt dan vooral voor de
werkstukken: de themastudie en het EU-project. Het derde vak is geheel theorie en
tentamen.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer binnen de minor was goed. Na de tentamens gingen we vaak nog even Leiden
in. Soms was de opkomst bij colleges enigszins laag maar de mensen zaten erg op een
lijn of konden het goed met elkaar vinden.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Aan een student met een brede interesse die ook enigszins zich zorgen maakt
over klimaatverandering en dat soort zaken. Het is wel erg breed dus er zullen
zeker stukken in zitten die je minder leuk vindt. Maar er zijn erg veel verschillende
onderwijsvormen te vinden binnen deze minor, waardoor er voor iedereen wat
te vinden is en het ook uitdagend blijft (bijvoorbeeld voor mensen die niet zo van
presenteren houden of samenwerken). Deze studenten zullen gedwongen worden
dit wel te doen. Dus als je je op deze vlakken wilt verbeteren is het ook zeker handig.
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Economie, Recht, Filosofie en Technologie

Alexandra Luger - Cohort 2012

Technische Universiteit Delft, TBM

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Wat het leuke is aan deze minor is dat het iets compleets anders is dan wat je gewend
bent van LST. Je komt in aanraking met recht, economie en filosofie, allemaal toegepast
op de technologie. Enerzijds zijn deze vakken verbredend, omdat sommige vakken geen
raakvlakken hebben met de LST, maar je hebt bijvoorbeeld een onderdeel van filosofie
wat volledig gaat over de ethiek achter genetische modificatie, je leert over de financiën
van bedrijven, onderzoeksprojecten en entrepreneurs en over alle mogelijke rechten die
voor jou van toepassing kunnen zijn. Deze minor is dus zowel verdiepend als verbredend.
Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Zoals ik al zei zijn de vakken inhoudelijk van een heel ander kaliber dan de LST vakken.
De vakken zijn minder exact en op een andere manier theoretisch. Per periode zijn er 15
punten te behalen, 2 vakken van 2.5 ECTS en 2 vakken van 5 ECTS. De 2.5-punts vakken
zijn allemaal heel goed te doen, maar in de 5 punts vakken zul je wat meer energie moeten
steken.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Voor deze minor had ik 3 dagen in de week 4 uur college en geen van deze colleges was
verplicht, alhoewel aanwezigheid bij de meeste vakken wel aan te raden is. De docenten
van alle vakken waren allemaal heel enthousiast over hun vak, waardoor de colleges erg
interessant werden. Deze minor is voornamelijk theoretisch, op een aantal werkcolleges
en een groepsopdracht na. Omdat er weinig verplicht is bij deze minor, is het zo dat de
minor heel goed te combineren is met 2e jaars vakken/practica. Een groot deel van de
vakken kun je halen door zelfstudie en de tentamens zijn in de avond ingepland, zodat je
al je tentamens kan halen.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Omdat er geen groepsopdrachten zijn moet je wel wat moeite doen om je medestudenten
te leren kennen. Ik heb zelf mensen benaderd met de vraag of zij samen wilden studeren
en aantekeningen en samenvattingen wilden uitwisselen en iedereen was erg behulpzaam
en vriendelijk.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou deze minor aanbevelen aan een zelfstandige student die geïnteresseerd is in de
business-kant en op zoek is naar een beetje afwisseling.
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Educatie Scheikunde Leiden
Universiteit Leiden, ICLON

Joerian Droog - Cohort 2009

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor verbredend.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
De vakken waren 50% procent theorie en 50% praktijk. De theorie was voornamelijke
sociale psychologie. De studielast is hoog ongeveer even hoog als tijdens de gewone
bachelor.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De verhouding is in theorie 50/50, maar in praktijk ben je meer bezig met je praktijk
dan met je theorie. Deze lopen dan wel in elkaar over.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer tussen de studenten was goed. Je zit in kleine werkgroepen bij elkaar, waarbij
je elkaar feedback geeft. Daarbij bleef de sfeer goed. Je zit ook met studenten van alle
vakgebieden die Leiden te bieden heeft bij elkaar.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou deze minor aan elke student aanbevelen die het vak van docent zijn interessant
lijkt. Je krijgt met deze minor namelijk een heel goed beeld van het docentschap,
aangezien je zelf een aantal uur in de week voor de klas staat.

Minor Gids | 2017 | S.V. LIFE

22

Christo Schiphorst - Cohort 2010

Educatie Scheikunde Delft

Technische Universiteit Delft, Educatie & Communicatie

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor erg verbredend, ik heb nu als ik mijn Bachelor heb afgerond ook
een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Dit houdt in dat ik vmbo-t, havo en vwo
in de onderbouw les mag geven. Zeker in de scheikunde hebben ze veel docenten
nodig en de kans is groot dat je meteen als docent aan de slag kunt. Dit verdient
in verhouding met de meeste andere baantjes erg goed! Daarbij leer je ontzettend
veel van je stage en zal je aan het einde merken dat je niet alleen gegroeid bent qua
kennis, maar dat je een grote stap hebt gemaakt in je psychologische ontwikkeling.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Het is een zware minor, het zal veel tijd kosten. Het is belangrijk alles bij te houden,
doe je dit niet haal je de deadlines niet. Hier wordt naar mijn idee meestal niet echt
moeilijk over gedaan, maar op een gegeven moment gaat het zich opstapelen en zie
je door de bomen het bos niet meer.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De theorie is zeer slecht, buiten Didactische vaardigheden, wat je slechts de eerste
paar weken hebt, zijn het lange saaie dagen. De stages zijn ontzettend leuk en zijn het
helemaal waard om die een à twee dagen college per week vol te houden (mits je het
lesgeven leuk vindt natuurlijk).

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Je hebt vooral veel te maken met je eigen studiegroep, veel groepsopdrachten en
projecten. Je bouwt dus snel een band op met mensen van allerlei verschillende
studies. Je zit bij vakdictiek alleen met de scheikundigen en dit waren in ons jaar
bijna alleen maar LST’ers.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Vergis je niet in de werkdruk van de minor, het is gewoon een redelijk zware minor
en je zult er veel tijd aan besteden. Als je denkt dat je docent wilt worden is dit
een mooie manier om dat te testen. Over het algemeen is deze minor toch voor de
LST’er die het leuk vindt om met leerlingen en mensen om te gaan. Hou je totaal niet
van sociale interactie, heb je weinig geduld en ben je meer een sierpaard dan een
werkpaard dan is deze minor niets voor jou.
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Educatie Scheikunde Delft

Technische Universiteit Delft, Educatie & Communicatie

Kirsten Knobel - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor was zeer verbredend. Vakken als adolescentie psychologie kwamen aan
bod, er werden geen vakken op het gebied van Life Science and Technology gegeven.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
De studielast is bij deze minor vrij hoog. Een groot deel van je minor sta je voor de
klas op een stage school, deze kan overal zijn dus er kan een lange reistijd aanwezig
zijn. Ook zijn de roosters op de middelbare school vaak wat onhandig. Daarnaast heb
je iedere zondag ochtend deadlines. De vakinhoud was afwisseld ongeveer iedere
twee weken werd een andere onderdeel belicht.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Meer praktijk dan theorie bij veel situaties moet je in de eigen tijd de achtliggende
theorie behandelen deze komt samengevat aanbod.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer tussen de studenten was zeer aangenaam. Helaas zag je ze maar 1 dag in de
week en was je verder vooral omgeven door leraren, deze hebben toch iets andere
intresse dan studenten.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou deze minor aanbevelen aan studenten die stevig in hun schoenen staan. Ook
zou ik de minor aanbevelen aan studenten die niet meer weten waarom ze LST leuk
vonden, na een half jaar minor educatie wist ik dat wel weer. Deze minor is een stuk
meer alpha dan beta, houdt dat in gedachten.
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Hein van der Wall - Cohort 2010

Finance

Technische Universiteit Delft, EWI

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor verbredend. Het gaat over wiskunde in de economie wat op geen
enkele manier in verband is te brengen met LST.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
Het is financiele wiskunde. Je leert hier de waarde en het risico van derivaten in de
toekomst in te schatten. Vervolgens word je geleerd hoe je het betrouwbaarheid
interval verkeint en hoe je risico reduceert.
Tijdens de minor krijg je heel veel huiswerkopdrachten, die veel tijd kosten. De minor
is wiskundig wel een stukje moeilijker dan LST, zo ook de tentamens.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
In eerste instantie is het bijna alleen maar theorie. Later leer je de theorie in
praktijkvoorbeelden toe te passen.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Het was goed. Er zijn veel studenten van veel verschillende studies van de Technische
Universiteit Delft.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou deze minor aanraden aan een student die even een half jaar iets heel anders
wil doen. Aan iemand die het interessant vindt iets te leren over de economie, maar
die ook iets wil doen met de wiskunde die hij/zij geleerd heeft.
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Fundamentals of Molecular Biotechnology
Universiteit Leiden, FWN

Bradley Sluijter - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor verbredend, met vooral theorie over grotere eukaryote organismes
als planten, algen, muizen en schimmels.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Er zijn vijf vakken van elk 6 EC, drie hiervan zijn echte theoretische vakken, maar
zeer eenvoudig te begrijpen voor een LST-er met een beetje bioloog in zich. Verder
vind ik deze drie vakken geen 6 EC waard, naar mijn eigen inzet vond ik bijvoorbeeld
het eerste vak Natural products zo’n 2 tot 3 EC waard en de twee daarop volgende
vakken 4 EC. Alle drie de theorievakken bestaan uit meerdere gastcolleges, kleine
practica, presentaties en tentamen.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
12 EC bestond uit pure practica, aan literatuur onderzoek en daadwerkelijk labwerk.
Voor de rest waren er nog kleine practica tussendoor. Al met al is de verhouding
colleges:practica 1:1.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer was enorm goed, mede doordat de minorgroep ook niet al te groot was (30
studenten). Biologen en LST-ers liggen redelijk op dezelfde lijn.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
De student die bang is voor scheikunde en moet huilen bij wiskunde, maar nog wel een
studiegerelateerde minor wil volgen en zijn kennis wil verbreden door te kijken naar
plantbiotechnologie, schimmelbiotechnologie en medische biotechnologie (creëren
van vaccins, maken van knock-out muizen en het vinden van nieuwe antibiotica).

Het gene wat ik echt enorm kon waarderen waren de practica ter waarde van 12 EC.
Je werkt in een groep, met slechts beperkte begeleiding (je begeleider heeft immers
zelf ook nog andere PhD’ers en MEP-studenten onder zijn hoede), maar door de
gebundelde kennis van je groep (bijvoorbeeld: de microbiologen met kennis over
eukaryoten en LST’ers met kennis over PCR en primerdesign) kom je toch een enorm
eind. Deze minor werd, toen ik de minor volgde, voor het eerst gegeven, dus er zal
waarschijnlijk een heleboel veranderd zijn.
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Geneeskunde voor Technische Studenten

Erasmus Universiteit Rotterdam, MC, Technische Universiteit Delft, 3mE, Universiteit Leiden, LUMC

Jildau Bras - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor voornamelijk verbredend. Het gaat echt in op geneeskunde.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
De minor gaat in op de basis van geneeskunde, maar ook op de grensgebieden
tussen geneeskunde en techniek. Zo waren er blokken over anatomie, fysiologie en
cardiologie, waarin je echt leert wat er in je lichaam zit, hoe het werkt en wat er
fout kan gaan waardoor je ziek wordt. Daarnaast werd er uitgebreid ingegaan op
bijvoorbeeld medische beeldtechnieken zoals MRI en CT, materialen om botbreuken
mee te fixeren, botvervangende componenten, eiwitmarkers voor een hartinfarct en
pacemakers.
Het onderwijs vindt plaats in blokvorm. De meeste blokken duren ongeveer drie
weken en worden afgesloten met een tentamen. De studielast valt mee. Ik heb er
zelfs een paar LST-vakken bij gedaan die ik nog moest herkansen. Er zijn wel veel
contacturen, waarvan ook veel praktijkonderwijs, dus je kan er wel vanuit gaan dat je
bijna elke dag in Rotterdam zit, al maak je bijna nooit lange dagen. Als je de colleges
en practica goed volgt zijn de tentamens goed te doen en ben je weinig tijd kwijt aan
zelfstudie.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Er is veel praktijkonderwijs. Bijna alle theorie wordt aangevuld met practica of
rondleidingen over afdelingen. We zijn bijvoorbeeld een paar keer naar de snijzaal
geweest, hebben een OK en de EHBO bezocht, een uitje naar de gipskamer gemaakt,
een aantal practica met de ECG gedaan en heb ik zelfs een keer een echo van iemands
hart mogen maken.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Heel goed. We waren met een groep van ongeveer veertig studenten van bijna alle
studies die de Technische Universiteit Delft aanbiedt en er was al snel goed contact.
Ik heb heel veel leuke mensen leren kennen.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Aan alle studenten die een interesse hebben in de geneeskunde. Ik vond het echt
een leuke minor en heb het gevoel dat ik veel nuttige kennis en vaardigheden heb
opgedaan. Het is niet een hele moeilijke minor, dus ook goed te doen als je nog een of
twee vakjes moet of er een drukke commissie naast doet. Al denk ik dat je je ook niet
gaat vervelen als dat niet zo is.
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Geneeskunde voor Technische Studenten

Erasmus Universiteit Rotterdam, MC, Technische Universiteit Delft, 3mE, Universiteit Leiden, LUMC

Alessandro Brewster - Cohort 2012

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De Medical Delta minor Geneeskunde voor Technische studenten is een verbredende
minor. De kennis die in de eerste twee jaar van LST op doet komt goed van pas
tijdens deze minor, maar je leert verder te kijken dan alleen de cel: je kijkt naar
de technische aspecten in de geneeskunde en de overlapping met bijvoorbeeld de
werktuigbouwkunde of nanobiologie.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
Het onderwijs wordt voor het grootste deel gegeven in Rotterdam, aan het Erasmus
MC. Er zijn ook enkele colleges en practica in Delft en aan het LUMC. Hier worden
er per thema (gast)colleges gegeven door doktoren en professoren die vaak tegen
problemen lopen waar Delftse studenten zoals LST’ers, werktuigbouwkundigen of
natuurkundigen bij kunnen helpen. Voorbeelden van thema’s zijn (trauma)chirurgie,
Biochemie, Anatomie, Radiologie en Immunologie. De inhoud van de vakken is door
de onderwijsstructuur erg gevarieerd. Er zijn in totaal zes (of zeven) tentamens, één
per thema. De studielast valt vergeleken met LST vakken erg mee, de uitdaging zit
hier meer in de andere manier van leren.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Naast de colleges is er een tweetal practica en een tweetal projecten. De practica
zijn vooral bedoelt voor studenten die nog geen labervaring hebben, de projecten
daarentegen zijn heel verschillend. Het anatomie practicum is vooral erg boeiend, je
doet hier ervaring op in de snijzaal. Je kan voor een project bij professoren terecht
komen die een nieuwe medische toepassing willen bedenken, dan komt er meer
praktijkwerk bij kijken. De verhouding tussen theorie en praktijk is dus voor LST’ers
wat minder dan normaal, er is een stuk meer theorie dan praktijk.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Veel LST’ers hebben deze minor gedaan, je vindt dus bijna altijd mensen die je kent.
Het feit dat verschillende Delftse studenten deze minor doen zorgt ervoor dat je
ook wat ervaring meekrijgt binnen andere vakgebieden, hetgeen altijd wel voor
gespreksstof en een goede sfeer zorgt.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Deze minor zou ik aanbevelen aan studenten die een basis aan medische kennis
willen leggen, om zo later bijvoorbeeld het medisch onderzoek in te gaan. Deze minor
is ook geschikt voor studenten die hun bijdrage willen leveren binnen de Radiologie
zoals dat behandeld is bij het voormalige vak Fysische Beeldtechnieken.
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Leon Loogman - Cohort 2013

Global Affairs

Universiteit Leiden, Governance and Global Affairs

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Deze minor is totaal ongerelateerd aan het LST-vakgebied, dus eerder verbredend.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Als leerdoel stelt de minor “de student de middelen en kennis te verschaffen om de
belangrijkste mondiale trends en uitdagingen te begrijpen”. Je leert bijvoorbeeld
over wereldeconomie en diplomatie, oorlog, globalisering, macht, verhoudingen
tussen dictatoriale en democratische staten, terrorisme en counterterrorisme. De
studielast valt enorm mee, zeker vergeleken met LST, zelfs al valt deze minor buiten
het vakgebied: ongeveer 9 tot 12 college-uren in de week, de rest van de studielast
betreft zelfstudie: lezen van artikelen en boeken en het schrijven van essays.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Verwacht wordt dat je college-uren voorbereid door je in te lezen maar vooral ook
door het nieuws te volgen. Wat praktijk betreft, de theorie wordt doorgaans uitgelegd
aan de hand van praktijkvoorbeelden (uit het nieuws). Er is bijvoorbeeld uitgebreid
ingegaan op de achtergrond van de oorlog in Syrië (en Irak), de eilanddisputen in
de Zuid-Chinese Zee en de verhouding tussen Rusland en het Westen. Qua echt
zelf theorie in de praktijk brengen hebben we een aantal essays moeten schrijven
waarin we bepaalde standpunten moesten betuigen met betrekking op recente
ontwikkelingen. Ik heb bijvoorbeeld een analyse geschreven van de foreign policy
van China, over de kans dat Putin de EU onder druk zet door de levering van aardgas
te stoppen en over of onderhandelen met terroristen meer terrorisme in de hand
werkt of niet. We hebben ook kort moeten presenteren en debatteren maar dat was
niet voor een cijfer.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De minor heeft best wel een grote groep, iets meer dan 100 man. Bovendien zijn het
studenten van allerlei studies, waaronder internationale studenten. Dat maakt dat
je met allemaal mensen in een zaal terecht komt met allemaal een (totaal) andere
achtergrond, maar wel met een vergelijkbare interesse in het vakgebied van de
minor. Aan de andere kant zijn de contacturen minimaal, dus hoewel de sfeer goed is
leer je niet snel veel mensen goed kennen.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Studenten die nóg meer LST voor hun Master willen bewaren en opzoek zijn naar
iets totáál anders voor hun minor, hun topografie nog een beetje op orde hebben,
op de hoogte zijn van wat er gaande is in de wereld en daar meer over willen weten.
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Human Evolution
Universiteit Leiden, FNW

Marlize van Breugel - Cohort 2013
Vond je de minor verdiepend of verbredend?
In de eerste helft is er elke week een onderwerp waar de colleges over gaan. Deze
eerste helft was vooral gericht op medische aspecten van Human Evolution maar
de onderwerpen varieerden ontzettend, van immunologie tot leefstijl. Een aantal
onderwerpen waren voor een LSter geen onbekend terrein (zoals immunologie)
maar de meerderheid was allemaal nieuwe stof. Zeker verdiepend en verbredend!
De tweede helft van de minor was gericht op de biologische aspecten van Human
Evolution. Ook deze helft was totaal anders dan LST en dus erg verbredend. Daarnaast
kwamen ook onderwerpen in de sociologie en psychologie aan de orde.
Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
De eerste helft, het medische gedeelte, gaat in op Human Evolution op kleine
schaal en lijkt daarmee een klein beetje op LST. De onderwerpen gezondheid,
ziektes en leefstijl staan hierbij centraal. In deze eerste helft heb je 1 college per
dag van ongeveer 2 uur. Daarnaast moet je werken aan een onderzoeksproject in
groepsverband. De tweede helft van de minor beschouwd Human Evolution op
grote schaal. In deze helft krijg je elke week een practicum of opdracht waarin de
opgedane kennis wordt toegepast. Ik heb de tweede helft ervaren als iets meer
studielast vanwege de practica, maar in het algemeen is het minder dan bij LST.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De eerste helft van de minor bestond uit elke dag een college en gedurende de periode
werken aan een onderzoeksproject. De tweede helft van de minor had nagenoeg
elke week een practicum was. Daarnaast waren er gedurende de minor ook enkele
excursies naar o.a. Naturalis en het Anatomisch Museum.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De studenten die deze minor volgenden kwamen vanuit allerlei studies. Zeker met
de groepsopdrachten was het dus leuk om met mensen te werken met verschillende
achtergronden. Af en toe werden er ook borrels georganiseerd na de colleges, maar
deze waren helaas niet druk bezocht.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Een student die graag wat meer wilt weten over de achtergrond van de mens, op
het gebied van ziektes maar ook op het gebied van biologische evolutie. Daarnaast
is het een ontzettend brede minor, een brede interesse is dus zeker aan te bevelen!
Daarnaast moet je, in de tweede helft van de minor, een sterke maag hebben. Er is
dan namelijk een drie-daags anatomisch practicum...
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Rik Brouwer - Cohort 2012

Interactive Environments

Technische Universiteit Delft, Industrieel Ontwerpen

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor was zeker verbredend, omdat IO nagenoegen geen overlap heeft met LST.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Je leert veel verschillende dingen: programmeren, modelleren, fabricage technieken
en vooral het ontwerpen van iets interactiefs. Er staat eigenlijk een vol blokrooster
ingeroosterd, maar omdat je een groot project moet afleveren aan het eind, ga je
daar ruim overheen. Het tweede deel van het semester heb je erg weinig tijd voor
een sociaal leven.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
In het begin krijg je 10 dagen theorie, waarbij je gelijk wat dingen test. Daarnaast is de
hele minor gebaseerd op een project, dus ben je 90% van de tijd in de praktijk bezig.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Je vormt een heel hechte groep, met je groepje waarin je werkt, maar ook met de
totale groep van 30. In het begin van de minor ga je ook nog een weekend weg, dus je
leert elkaar erg goed kennen.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Mensen die open staan voor wat nieuws, en bereid zijn om er hard voor te werken.
Als je interesse hebt in ontwerpen, zou ik dit zeker aanraden.
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International Entrepreneurship & Development
Technische Universiteit Delft, TBM

Pascalle Vermeulen - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor verbredend; dit kwam voornamelijk vakken als Business Marketing
& Finance, Ontwikkeling, Duurzaamheid & Cultuur en Sustainable Entrepreneurship.
Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De vakinhoud was over het algemeen niet heel moeilijk of veel. De studielast was
erg laag, met relatief weinig contacturen vergeleken met LST en sporadisch werk dat
thuis gedaan moest worden. Er komt wel veel leeswerk bij kijken. De uiteindelijke
driemaandelijkse stage was bedoeld als toepassing van de drie maanden college en
had een hogere studielast, dit kwam door de hele werkweken van 8:00 tot 17:00.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Deze is ongeveer gelijk, namelijk drie maanden theorie en dan drie maanden praktijk,
een stage of een project uitvoeren in een ontwikkelingsland.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer was erg goed, er werden veel activiteiten georganiseerd vanuit de minor
zoals borrels en kennismakingsactiviteiten. Er waren ook van veel vakken projecten,
die in samenwerking met andere studenten moesten worden uitgevoerd, dus dat
droeg ook bij aan de sfeer tussen de studenten.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Als je er wel eens over na hebt gedacht om een eigen bedrijfje te beginnen na je studie
is dit een interessante minor, ze besteden veel aandacht aan ondernemerschap. Dit
wordt gecombineerd met veel aandacht voor ontwikkelingseconomie, duurzaamheid,
“the gap” tussen de Eerste en de Derde Wereld en cultuurstudies. Studenten die dus
ook meer willen leren over dit soort onderwerpen zouden deze minor leuk kunnen
vinden. Het leukste aan deze minor vond ik de drie-maanden-durende stage in een
ontwikkelingsland, dus als je graag persoonlijk wil bijdragen aan ontwikkeling in dit
soort landen, of graag zo’n ervaring op wil doen, zou ik deze minor ook aanbevelen.
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Management in een high-tech omgeving

Annabel Giezekamp - Cohort 2009

Technische Universiteit Delft, TBM

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik heb gekozen voor een verbredende minor. Door een minor te kiezen waarin je
leidinggevende kwaliteiten ontplooid worden en inzicht wordt geboden over de
businesszijde van wetenschap, denk ik dat je aangeeft dat je breed inzetbaar bent in
een bedrijf. Dit zal je toekomstige werkgever denk ik wel aanspreken.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
Verschillende kanten van business worden oppervlakkig besproken, waaronder
finance, human resource, strategisch management, consulting, besluitvorming,
marketing en innovatie management. De studielast is laag in vergelijking met LST,
maar er wordt veel in groepen gewerkt en dan is het wel handig om op de faculteit
af te spreken, bovendien is het veel leeswerk en is creatief zijn wel een vereiste. Er
is ook een projectweek, waarin een fulltime participatie verwacht wordt (d.w.z. 4060 uur). In deze week werden alle vakken getest door een simulatiegame te spelen,
waarin jij en je team een bedrijf managen, dit was erg intensief, maar ook erg leuk.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Zoals hierboven vermeldt, wordt je begrip van de theorie niet alleen getest aan de
hand van tentamens, maar ook door een simulatiegame in de projectweek. Daarnaast
is er een consultatie gegeven aan een Nederlands bedrijf, die ook werkelijk de
consultatie die hen het meeste aansprak ter harte heeft genomen en het geadviseerd
proces in werking heeft gesteld. Voor de vakken besluitvorming, strategisch
management en human resource zijn casussen gebruikt om de praktische kant van
de theorie te belichten. Bij het vak innovatie management hebben woordvoerders
van verschillende bedrijven praktische voorbeelden gegeven in gastcolleges.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Voor elke game en casus moest een ander team gevormd worden, hierdoor leer je
iedereen goed kennen.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Studenten die het nog druk hebben met het herkansen van tentamens hebben
voldoende tijd om dit te doen naast deze minor. Bovendien is het een voordeel dat je
alle games en consultaties legitiem op je CV mag vermelden.
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Technische Universiteit Delft, TBM & 3mE

Sophie van der Horst - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor verbredend. Ik heb erg veel geleerd over het ondernemersschap in
de medische richting. Wat iets heel anders is dan LST, maar erg interessant. Ik heb
veel geleerd over het maken van een Bussinessplan, het ontwerpen en de financiën
binnen een bedrijf.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De minor is erg gericht op ondernemen, we hebben bijvoorbeeld de businessgame
gedaan. Hier was het doel een bedrijf draaiende te houden (beslissingen maken op
het gebied van financiën) en het beter te doen dan de concurrenten. Verder hebben
we ook een case study gedaan. Hier was het doel een product of iets te bedenken
(onderzoek – bussinesplan – ontwerpen).
Daarnaast was er nog een kleine case study: Medical intruments, een medisch
instrument ontwerpen en iets theoretischere vakken zoals Finance en Health system
management. De studielast was lager dan de studielast van LST. Mijn projectgroep
was erg enthousiast over de case study en hebben daar dus veel en hard aan gewerkt,
maar alsnog was de studielast maar 30 uur in de week.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De helft van de vakken waren theoretisch en de andere helft projectmatig.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer was erg goed. In mijn jaar waren er maar 20 studenten die deze minor
volgden, dit was heel gezellig. Er was veel contact onderling en vooral met mijn
projectgroep had ik leuk contact. De begeleiders hielpen ook mee aan de goede sfeer
door na elk kwartaal een borrel te organiseren ter afsluiting van bepaalde vakken.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou de minor aanraden aan studenten die een keer iets anders willen dan LST en
ook interesse in de bedrijfskunde. Doordat het ondernemersschap op het medische
vlak is, sluit het ook aan op LST.
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Ward Doelman - Cohort 2012

Modern Drug Discovery
Universiteit Leiden, FWN

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Voor een LST-student is deze minor eigenlijk beide. Deze minor is bedoeld als een verdiepende minor voor BFW-studenten, maar een aantal zaken die langskomen zijn nieuw
voor iemand met een LST-achtergrond, wat deze minor ook verbredend maakt.
Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Wat de theoretische vakken betreft, MDHD is een typisch LST-vak en kom je ook tegen
in de advanced LST-minor. MAADD is een vak over analytische chemie, maar komt qua
inhoud niet echt verder dan analytische basisvaardigheden. Bij dit vak wordt er meer
naar de praktijk gekeken met gastcolleges en excursies naar bedrijven op het Biosciencepark. SOC is echt geavanceerde organische chemie en kan een flink opstakel zijn voor
een LST’er. De colleges zijn wel erg duidelijk en gericht op de praktijk, met voorbeelden
van de synthese van echte medicijnen. Wat de praktische vakken/ministages betreft,
wat je hier gaat doen is voornamelijk afhankelijk van de begeleider waarbij je terecht
komt. Bij deze vakken doe je een klein onderzoekje binnen het lopend onderzoek van je
begeleider. Je bent hierbij vaak vrijer dan je gewent bent van practica. Er wordt dan ook
van je verwacht dat je mee kan denken over het onderwerp van je onderzoek.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De minor bevat 6 vakken, elk van 5 EC. Hiervan zijn drie theoretisch (MAADD, SOC en
MDHD) en drie meer praktisch (mini stages bij de onderzoeksgroepen DDT, MC en
Biosyn)

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer was zeker goed binnen de minor. Bij een minor met een duidelijk hoofdthema
zal je natuurlijk altijd mensen tegenkomen die geïnteresseerd zijn in dezelfde onderwerpen als jij. Wel moet je er vanuit gaan dat de grootste deel van de minor uit BFW’ers
bestaat die elkaar waarschijnlijk al kennen.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Organische chemie is belangrijk in deze minor, dus hiermee moet je zeker affiniteit
hebben. Verder biedt de minor ook veel praktisch werk, wat hem dus vooral geschikt
maakt voor mensen die wat meer willen dan alleen theorie. Ik zou deze minor aanraden
aan iedereen die geïnteresseerd is in het proces achter de ontwikkeling van medicijnen
en zich kan vinden in de twee hiervoor genoemde zaken.
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Universiteit Leiden, FWN

Janine Nijenhuis - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor is verbredend voor wat we tot nu toe gehad hebben. Het gaat vooral over
de producten van planten, en enkele keren wordt er iets verteld over bacteriën/
schimmels. Wel zat er veel herhaling in de vakken zelf.
Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De vakken verschilden niet heel veel van elkaar, maar ze bouwden wel op elkaar door.
Geen enkel vak bevat rekenwerk (hooguit dat je een paar dingen bij elkaar moest
optellen). Dit kan misschien veranderen, omdat bij de evaluatie bleek dat m’n medestudenten wel wat wilden leren over berekeningen met bijvoorbeeld fermentoren.
Qua studielast viel de minor wel mee. De vakken waren voornamelijk in de ochtend.
Ook is het zo, dat je steeds maar een paar weken 1 vak hebt, die afsluit en door gaat
naar de volgende. Alleen het laatste vak, Molecular Design, bevat veel werk, vooral
als je experimenten mislukken.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Je krijgt bij de eerste drie vakken (Natural Products, From Gene To Product en Medical
Biotechnology) bijna geen practicum, Maar het laatste vak, Molecular Design, is in z’n
geheel een practicum. Je kiest een onderwerp en gaat daar een onderzoek in doen.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer was wel goed. Er waren veel biologie en bfw studenten. Ik zat daar met nog
1 andere LST’er.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Iemand die zich wil verdiepen in biotechnologie van planten, en die niet heel veel van
rekenen houdt.
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Ontwikkeling van baby tot jong volwassenen

Sanna Melita - Cohort 2012

Universiteit Leiden, Sociale Wetenschappen

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor vooral verbredend. Ik heb nieuwe dingen over psychologie en
ontwikkeling geleerd. Er was geen overlap met lst.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
De vakken waren verdeeld in algemene en ontwikkelingsspecifieke vakken. In de
algemene vakken heb ik geleerd over psychologische theorieën, psychopathologie,
factoren die psychopathologie beïnvloeden en hoe er onderzoek wordt gedaan in de
psychologie. De ontwikkelingsspecifieke vakken gingen over de welke fases er in de
ontwikkeling plaats vinden en hoe de lichamelijke en psychische ontwikkeling samen
lopen. De vakken hadden een lage studielast: 8-16 colleges per periode (dus 1 of 2 per
week).
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Sommige vakken hadden alleen hoorcolleges andere ook werkgroep, dat verschilde per
vak. In totaal waren er 6 vakken waarvan de helft werkgroep had.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Ik heb maar 3 mensen van mijn minor leren kennen omdat alle vakken onderdeel zijn van
het normale psychologie curriculum en je ook in de werkgroepen gemengd zit. Dit vond
ik wel jammer. De sfeer verder is tijdens de werkgroepen vaak erg open en fijn, maar
tijdens colleges heeft iedereen gewoon zijn eigen vrienden.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik raad deze minor aan, aan studenten die geïnteresseerd zijn in psychologie en vooral
ook wil weten wat er gebeurd en belangrijk is in de jeugd van mensen.
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Programmeren

Vrije Universiteit Amsterdam, Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica

Rik Volger - Cohort 2012

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Voornamelijk verbredend, de minor geeft een algemene introductie in de wereld van
het programmeren en de werking van computers, toegankelijk voor mensen met elke
mogelijke achtergrond. Er is geen bepaald niveau nodig voor instroming, al is een
beetje affiniteit met computers zeker een pre.

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De vakken sluiten goed op elkaar aan en loodsen je in de zes maanden snel door
verschillende aspecten van het programmeren heen. Hiervoor is het wel een vereiste
dat je de wekelijkse opgaven maakt, wat tussen de twintig en veertig uur per week
kost. De precieze studielast is erg variabel, afhankelijk van de opdrachten en hoe
makkelijk je het programmeren doorhebt.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Het is eigenlijk voornamelijk praktisch, elke week bestond uit enkele uurtjes theorie
en vervolgens toepassing van deze theorie. De colleges staan allemaal online en
zijn dus thuis te kijken. In de opdrachten heb je veel vrijheid in hoe diep je gaat,
als je vroeg klaar bent kan je de opdrachten in overleg met de docenten uitbreiden.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
In het begin is er niet veel sociale cohesie doordat de opdrachten erg individueel zijn,
maar in de tweede helft van de minor verandert dit sterk door de introductie van
groepswerk. Aan het einde van de minor kende ik toch een goed aantal mensen van
de minor en kon ik het er erg gezellig hebben.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
De minor is geschikt voor mensen met interesse in computers en basale logica die
hun LST-vaardigheden willen uitbreiden met wat programmeerskills, iets dat bijna
niet aan bod komt in de LST-bachelor. Je hoeft nog geen ervaring te hebben met
programmeren, de minor gaat er van uit dat je zonder skills aankomt. Als je al wel
een beetje kunt programmeren is de minor nog steeds aan te raden, in dit geval kun
je moeilijkere opgaven krijgen en kan je alsnog erg veel leren.
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Responsible Innovation

Erasmus Universiteit, Leiden Universiteit, Technische Universiteit Delft

Cindy Geerlings - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor is geheel verbredend.

Hoe zou je de vak inhoud en studielast beschrijven?
Het is een redelijke full-time minor, met veel dingen waar je echt aanwezig moet zijn.
Het is zeker een stukje rustiger dan LST, maar je kan ook echt niet elke dag uitslapen.
De minor bestaat uit 6 vakken, elke periode 1 in Leiden, 1 in Delft, 1 in Rotterdam en
daarnaast een groot overkoepelend project waar je je de andere twee dagen van de week
mee bezig houdt.
In de basis draait de minor erom dat je een responsible innovator wordt, hiertoe leer je
vooral nadenken over sociologische, filosofische en business aspecten van het toepassen
van innovatie in een bedrijf of in de maatschappij. In het project ga je ook echt zelf aan
de slag voor een officiële opdrachtgever om een probleem te formuleren en hier een
innovatie als oplossing voor te bedenken. De vakken die je om dit onderwerp heen krijgt,
lopen erg uiteen en ik zou vooral even op de website kijken of de vakken je aanspreken.
http://tudelft.gingerresearch.net/page/15010/minor-modules
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Ik denk dat de verhouding theorie en praktijk ongeveer gelijk is. Deze minor heeft geen
tentamens en wordt vooral getoetst aan de hand van het schrijven van essays en het
geven van presentaties.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Het is een klein klasje van ongeveer 30 mensen, je reist veel samen en werkt veel samen
in groepen dus leert elkaar snel goed kennen. Dit was heel erg gezellig en we hebben zelfs
na afloop van de minor nog een reünie gehouden.
Aan wat voor type studenten zou je deze minor aanbevelen?
Een student die zich breder wil interesseren in de wereld om zich heen en graag in
discussie gaat en een eigen mening formuleert. Je moet je er bewust van zijn dat deze
minor behoorlijk alfa is en je dus zelden cijfers of berekeningen zal tegenkomen. Het
onderzoek wat je in een groepje doet is dus ook heel ander onderzoek dan wij gewend
zijn, iets wat ik zelf juist erg leuk vond om te leren, maar waar je wel voor open moet
staan.
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Daan Brocken - Cohort 2011

Science & Research Based Business
Universiteit Leiden, FWN

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Dit is bij uitstek de meest verbredende minor die je kan kiezen. Leer op een totaal andere
manier met ons vakgebied omgaan, door naar de ondernemende en commerciële kant
van de life sciences te kijken. Hierdoor is de vorm van het onderwijs, manier van studeren
of opdrachten inleveren en aanpak van problemen heel anders dan je tijdens het “exacte
werken” gewend bent bij bèta-opleidingen.

Hoe zou je de vak inhoud en studielast beschrijven?
De vakken hebben als doen je inzicht te geven in financiële aspecten van commercie, de
marketing ervan, long-term planning, patenteren van ideeën, ontwikkeling van platforms
om een idee/product/service verkoopbaar te maken. Zeker in het tweede gedeelte van de
minor zitten praktische lessen voor het zelf ondernemen en ervaringen van andere jonge
ondernemers of venture capitalists die vele innovaties langs zien komen en oordelen op
haalbaarheid. De studielast is zo zwaar als je het zelf wil maken, want in groepswerk zie
je altijd dat 1 op de 4 er denkt doorheen te kunnen komen door zo weinig mogelijk te
doen. Voor de individuele tentamens is het wel zelf blokken. Studielast is zeker niet zo
zwaar als de LST major, maar opnieuw je kan veel tijd steken in de cases/groepswerk
maar je kan ook voor een minimaal verslagje gaan.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
“Praktijk” zal ik hier maar interpreteren als groepswerk en case discussions, theorie als
colleges en studeren van de stof voor tentamens en verslagen. Ik denk dat het 50/50 is.
Vaak is er een college om de theorie te bespreken, een groepsopdracht om iets over een
case te zeggen of een financiële predictie te maken en een case discussion waarin met de
docent de stof wordt weerlegd op de cases. Je hebt dus wel vrij veel “zelfstudie” wat je in
groepsverband moet maken.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Gemoedelijk, omdat toch wat sociaal vaardigere mensen interesse tonen in deze minor
en zeker de SBB borrels e.d. zijn leuk, zeker om het “networken” te oefenen.

Aan wat voor type studenten zou je deze minor aanbevelen?
Studenten die ook eens willen meemaken dat de life sciences of de biotechnologie sector
(of überhaupt bèta-studies) niet alleen maar onderzoek inhoudt, maar ook innovatie,
maatschappelijke implementatie, consumenten, investeerders, managers, communicatie,
maatschappelijke acceptatie, vraag-en-aanbod, planning, productontwikkeling,
marketing,
rechtsaansprakelijkheid,
internationale
concurrentie,
financiële
voorspellingen, risk management etc. etc.
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Science & Research Bases Business
Universiteit Leiden, FWN

Ezra van den Bosch - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor Science Based Business and Principles of Research Bases Business was een
verbredend programma.

Hoe zou je de vak inhoud en studielast beschrijven?
In plaats van vakken als Moleculaire Genetica of Biochemie kregen we vakken in
het eerste kwartaal als Financial Management, Strategic Marketing Management en
Project Management. Daarnaast moesten we ook een project plan schrijven voor
een bepaald product. Voor de vakken konden we boeken aanschaffen om de cases en
tests op blackboard goed te kunnen maken. Daarnaast moesten we cases lenen van de
Universiteit Leiden die we aan het einde weer inleverden. Die cases gingen over allerlei
bedrijven waarbij het management voor een bepaalde keuze stond. Aan het einde van de
minor waren de cases meer gericht op Universiteits Spin-offs. Spin-offs zijn bedrijven die
gebaseerd zijn op intellectueel eigendom van de universiteit, bijvoorbeeld door gebruik
te maken van een licentie.
Het tweede kwartaal heette Research Based Business. In dit kwartaal moesten we ook
een haalbaarheidsstudie opzetten in de vorm van een business plan.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De cases besproken we in groepsverband waar je een participatiecijfer voor kreeg. Er
werd veel in groepsverband gewerkt maar ook kreeg je zelfstandige tentamens aan het
einde van een blok. Ik vond het erg leerzaam, omdat je gestimuleerd werd actief mee te
denken (participatiecijfer) tot een oplossing te komen. Vaak zijn er meerdere oplossingen
maar je leert deze juist overtuigend te onderbouwen.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Naast dat de minor verbredend was moesten we ook vaak ideeen en voortgang
presenteren of pitchen waardoor deze skills ook weer geoefend werd.
Aan wat voor type studenten zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou de minor aanraden als je ook interesses hebt buiten het lab of gewoon je algemene
kennis en connecties wilt uitbreden.
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Caroline van Houten - Cohort 2011

Software Ontwerpen & Toepassen
Technische Universiteit Delft, EWI

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor verbredend. Programmeren heeft weinig te maken met LST, maar
is toch het achterliggende voor heel veel dingen die je gebruikt (smartphones, web
browsers en je lab-apparatuur).

Hoe zou je de vakinhoud en de studielast omschrijven?
De vakinhoud is bij de meeste vakken op het eerste jaar gericht (op een vak na heb
je alle vakken met de eerstejaars), hierdoor is er geen voorkennis vereist en kan
iedereen de minor doen. Een vak in de eerste periode is een tweedejaars vak en daar
is het practicum dan ook echt moeilijk voor de minor-studenten, maar dit practicum
doe je in groepjes van vier dus dat lukt wel.

Het laatste deel van de minor is een project: het maken van een 3D-videogame in
groepjes van (meestal) vier studenten. Het is verrassend hoeveel vier mensen met
amper programmeer ervaring kunnen maken. Het project is goed te doen, je moet er
wel aan werken en heel veel je eigen problemen oplossen, maar er zijn goede fora en
goede websites met informatie.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Tijdens de minor heb je naast je colleges ook nog een hoop practica. Dit zijn allemaal
computer practica, waar je wat je in je college hebt geleerd gaat toepassen.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
In de eerste periode zit je veel tussen de eerstejaars van Technische Informatica, dus
is het een beetje moeilijk om mede-minor-studenten te vinden. Maar in de tweede
periode word je voor het project ingedeeld en het practicum in deze periode doe
je met zijn tweeën en hier mag je je eigen partner kiezen. Er waren veel gezellige
mensen en ook mensen van alle verschillende studies.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou de minor aanraden aan iedereen die iets meer wil weten over software
(ontwerpen).
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Sustainable Development
Universiteit Leiden, CML

Maxime Bisschops - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor Sustainable Development was een erg verbredende minor, die het gebied
van de duurzame ontwikkeling totaal anders bekeek dan Life Science & Technology.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Het eerste deel van een minor bestaat uit vier vakken, die op verschillende manieren
getoetst worden. Deze studielast was iets lichter dan ik gewend was bij LST vakken.
Daarnaast waren er nog twee projecten, waar zeker het Europees gerichte project
een zware maar ook leuke studielast had.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Bij deze minor hebben ze een erg goede verhouding. Ze proberen veel excursies met
de studenten te doen, zodat je een goed beeld bij de theoretische stof krijgt. Zo zijn
we o.a. het Europees Parlement in Brussel gaan bezoeken.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer tussen de studenten was ontzettend goed. Er is veel samen gedaan gedurende
de minor en het feit dat er internationale studenten bij waren maakte het extra leuk.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Wanneer je de minor Sustainable Development wil gaan doen, moet je als eerste
geïnteresseerd zijn in het gebied van de duurzame ontwikkeling, maar moet
je daarnaast ook open staan voor andere blikvelden op deze casus. Het is een
interdisciplinaire minor, dus er zitten veel verschillende studies vanuit de sociale,
politieke en wetenschappelijke kant.
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Lycka Kamoen - Cohort 2011

Technische Natuurkunde
Technische Universiteit Delft, TNW

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik vond de minor verbredend.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
De vakinhoud verschilt erg, de vakken gingen van elektriciteit en magnetisme
tot elementaire deeltjes en relativiteitstheorie. Kortom, van alle disciplines van
natuurkunde werd wat behandeld.
De studielast werd door veel studenten als zwaar ervaren, maar ik denk dat deze niet
veel zwaarder is dan LST. Wel is het zo dat je veel meer zelf aan practica en projecten
moet indelen dan je bij LST gewend bent.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Vooral theorie, maar ook drie projecten: een over MatLab, een over literatuur en een
practicum waarbij je bij een onderzoeksgroep wordt ingedeeld (de inhoud kan dus
zeer verschillen).

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Ik vond de sfeer erg gezellig. We waren met ongeveer 30 à 40 studenten en ik kon het
met de meesten goed vinden. Door de verschillende projectsamenstellingen leer je
veel mensen kennen.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Zelf miste ik bij LST een beetje het “sommetjes maken” en de meer technische,
theoretische kant. Als dit bij jou ook het geval is en je goed overweg kan met de
Delftse vakken van LST, dan kan ik deze minor aanbevelen!
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Vrije minor Scheikunde
Technische Universiteit Delft, TNW

Isabelle Schroeten - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor was vooral verdiepend. De vakken van de minor gingen verder op de LSTvakken als calculus, thermodynamica en TLS. Deze kennis was nodig als voorkennis
om de MST-vakken te kunnen volgen.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Zoals ik hierboven al heb beschreven gaan de vakken verder op de wiskunde,
thermodynamica en stromingsleer van de LST-bachelor. Bij de MST-vakken wordt
deze kennis gecombineerd in vakken als procestechnologie en scheidingstechnologie.
Naast deze vakken had ik extra wiskundevakken als ondersteuning. Aangezien
de meeste minorvakken gezien worden als struikelvakken binnen MST kun je je
voorstellen dat voor de vakken veel oefening nodig is om ze onder de knie te krijgen.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Tijdens mijn minor heb ik geen practica binnen MST gevolgd, dus ik had alleen theorie
vakken. Hierbij diende de helft van de vakken die ik volgde als ondersteunende
vakken en bij de andere helft van de vakken werd deze kennis toegepast, wat ik zelf
heel erg leuk vond.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Aangezien je enkel tweede en derdejaars vakken volgt binnen een bestaande studie
zijn alle vriendengroepen binnen deze studie al gevormd. Dit vond ik geen probleem,
omdat ik al vrienden binnen MST had, daardoor werd ik gemakkelijk opgenomen in
de groep. De studievereniging, TG, was erg gezellig en ook was ik altijd welkom voor
onder andere lekkere koffie.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Zoals al wel duidelijk is geworden heb ik vakken gevolgd die ‘zwaar’ en ‘struikelvakken’
worden genoemd. Ik zou deze minor dan ook alleen aanbevelen aan studenten die
van zichzelf weten dat ze vakken als calculus en TLS leuk vinden en er niet extreem
veel moeite mee hebben.
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Tom van der Wel - Cohort 2009

Vrije minor Scheikunde

Universiteit Leiden, CML

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Het vakgebied van de chemie valt natuurlijk gedeeltelijk samen met die van de Life
Sciences; vooral in Leiden wordt dit gat steeds kleiner. Het is verbredend in de zin dat
je met iets bezig bent waar in LST nauwelijk aandacht aan wordt geschonken, maar
verdiepend omdat de vakgebieden zoveel met elkaar gemeen hebben.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
- Theoretische Chemie: Het vak is goed te volgen met de voorkennis van Moleculaire
Fysica. Bovenal is dit vak voor mij nuttig geweest om nu eens echt te begrijpen hoe
orbitalen in elkaar zitten, wat ook van pas komt in de organische chemie.
- Fysische Chemie & Kinetiek: Voor mij persoonlijk het minst interessante vak. Het
gaat in op fysische chemie, brandstofcellen en kinetische beschrijvingen. Een deel van
het vak is een computerpracticum met MatLab, iets wat ik erg nuttig heb gevonden.
- Organische Chemie 2: Hier wordt grofweg alle organische chemie die vereist is voor
het volgen van de vakken SOC en BMC behandeld. Het is hard werken om de stof
onder de knie te krijgen, maar het is ook als LST’er goed te doen.
- Synthetische Organische Chemie: Dit is het vervolg op OC2 en daarmee echt lastig,
vooral omdat het parallel loopt aan OC2 en voorkennis dus ontbreekt. Alleen met
hard werken is dit vak te halen.
- Biomoleculaire Chemie: In detail wordt ingegaan op de synthese van biomoleculen
in de cel en op biologische processen gezien vanuit chemisch oogpunt. De inhoud is
ook voor LST’ers heel interessant, maar OC2 is wel een vereiste.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Omdat deze minor voor mij moest zorgen voor een betere overstap naar de master
Chemistry, heb ik ervoor gekozen alleen theoretische vakken te kiezen. Er zijn wel
mogelijkheden om een deel praktisch werk te doen.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Alle vakken heb ik samen met MST-studenten gevolgd, die elkaar natuurlijk al twee
of drie jaar kennen. De sfeer is dus goed, maar je zult wel een van de weinigen van
buiten MST zijn.

Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Als je geïnteresseerd bent in het raakvlak tussen de Life Sciences en de chemie en
misschien wel over wilt stappen naar de master Chemistry, kan ik de minor van harte
aanbevelen.
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Vrije minor Scheikunde
Universiteit Leiden, FWN

Batuhan Can - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Verdiepend, het ging namelijk verder in op de LST-vakken Moleculaire Fysica,
Statistische Thermodynamica en Organische Chemie.
Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Inhoudelijk waren het 5 vakken van elke 6 EC. De minor bestond uit de volgende
vakken: Theoretische Chemie 1, Fysische Chemie en Kinetiek, Chemie en Toepassing
van Overgangs Metalen, Molecular Modelling en Syntethic Organic Chemistry.
Theoretische Chemie en Molecular Modelling zijn vakken die aardig wat tijd in beslag
nemen

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Het zijn allemaal theoretische vakken, aangezien het vooral over fundamentele
aspecten gaat. Molecular Modelling heeft wel na ieder college een werkcollege in de
middag achter de computer met het programma CULGI.
Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Het waren allemaal tweede/derdejaars studenten dus zij kenden elkaar al. Echter
heb ik na één/twee weken ook nieuwe mensen leren kennen.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Een student die interesse heeft in Chemie en daarnaast even geen behoefte heeft om
practica te doen.
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Sabine van Schie - Cohort 2010

Abroad - Erasmus Exchange

ETH Zürich

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Ik had veel vrijheid om mijn eigen vakken te kiezen en heb gekozen voor zowel
verbreding als verdieping.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
De vak inhoud heb ik volledig zelf kunnen kiezen en ik heb dan ook vakken bij
verschillende afdelingen gevolgd. Voor de vakken van de afdeling Biosystems
Science and Engineering (BSSE), waar ik me in de eerste instantie bij heb aangemeld,
verwachten ze (afhankelijk van het vak) een redelijke ondergrond in wiskunde
en ook wat basis programmeer vaardigheden. De vakken waren interessant en er
werden veel voorbeelden uit de praktijk behandeld. Het was iets harder werken dan
in Delft, maar uiteindelijk goed te doen en ik heb veel geleerd. Enkele vakken die ik
in combinatie met de Universiteit van Zürich heb gevolgd waren veel makkelijker en
minder intensief. Het is dan ook zeker aan te raden om zo’n vak in combinatie met de
Universiteit te volgen voor een beetje afwisseling.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
In de BSSE hebben veel vakken een project. Hierin pas je de stof uit de colleges direct
toe in de praktijk. Verder hangt het er erg af van welk vak, en bij welke afdeling je het
vak kiest, hoe praktijkgericht het is. Over het algemeen zijn vakken die ik had gevolgd
uit de master meer op praktijk gericht dan vakken van de bachelor.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Dit hangt ook af van waar je je vakken kiest gedurende je exchange. Bij de vakken
met een klein aantal mensen leer je mensen snel kennen en is de sfeer altijd erg
goed en intiem. In een collegezaal met honderd mensen is het natuurlijk veel
individualistischer en als exchange student moeilijker om ertussen te komen. Over
het algemeen heb ik bij elk vak leuke mensen leren kennen en was de sfeer goed.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Avontuurlijk! Voor het geval dat je een exchange aan de ETH wilt gaat doen moet je
er wel op rekenen om ondanks alle leuke Erasmus tripjes en feestjes aan het eind
tijdens de exam sessions wat harder te werken om het allemaal weer in te halen.
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Abroad - Biomedische Wetenschappen
Universitat de Barcelona

Yannick Buijs - Cohort 2011

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Mijn minor was vooral verbredend met een aantal vakken uit de bachelor Biomedische
Wetenschappen.
Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Qua studielast en inhoud was het in principe allemaal niet super moeilijk en veel,
maar door de taal (Spaans en ook Catalaans) kostte het al met al wel veel moeite en
tijd om de vakken succesvol te volgen.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
In plaats van het opsplitsen tussen theorie en practica in twee verschillende vakken,
is het in Barcelona één vak. Bijna elk vak had wel een practicum, maar de focus ligt
toch meer op de theorie.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Omdat het vakken van een bachelor in het buiteland waren, was het vrij lastig om veel
contact te hebben met de andere studenten. Maar dit was voor mij geen probleem, je
maakt heel veel leuke vrienden met andere Erasmus-studenten!
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Mensen die graag naar het buitenland willen en een extra uitdaging zoeken zou ik het
zeer zeker aanraden!
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Paul Huijbrecht - Cohort 2009

Abroad - Vrije minor

Chalmers University of Technology

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Deze minor was verbredend in elke zin van het woord: als een exchange student
was het voor mij mogenlijk om elk vak te kiezen op de universiteit dat ik interessant
vond (inclusief mastervakken). Hoewel dit niet altijd past binnen de afspraken die je
maakt de de examencommissie: ‘30ECTS rond 1 onderwerp’ gaf dit toch een grote
keuzenvrijheid. Zo heb ik 15 ECTS aan extra vakken tijdens mijn minor gedaan aan
de business faculteit.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
In Zweden wordt veel gebruik gemaakt van activerend onderwijs: project werk, case
studies, interviews bij bedrijven etc. Je tentamen is slechts een onderdeel van het
behalen van het vak. Over het algemeen beoordeel ik de studielast als minder zwaar:
ze werken met 7.5 punts vakken en deze zijn gewoon niet zo intens als zoiets bij ons
zou zijn.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Zoals hierboven vermeldt is, is er veel afwisseling tussen beiden.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Als erasmusstudent vind je al snel aansluiting met andere exchange studenten. Er
worden introductieactiviteiten georganiseerd etc. Ik vond het een aanrader om ook
de gratis Erasmus Intensive Language Course te volgen. Hierdoor leer je de Zweedse
cultuur kennen, de taal, maar belangrijker andere exhange studenten.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Als je het leuk vindt om een buitenland ervaring te hebben kan ik dit aanraden.
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Abroad - Environmental Sciences
University of East Anglia

Aafke van Aalst - Cohort 2013

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
De minor die ik heb gevolgd was met name verbredend. Dit omdat er in het buitenland
meer aandacht was voor internationale en globale aspecten van de vakken.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
Het aantal contacturen was aanzienlijk minder dan de uren hier in Nederland. In
plaats van deze contacturen werd er veel zelfstudie en literatuuronderzoek verwacht
van de student.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Omdat ze in Engeland een extra jaar bachelor aanbieden (a year in Industry) waarin
de aandacht specifiek op de praktijk ligt, hadden mijn vakken relatief weinig praktijk.
Wel was er veel aandacht voor mogelijke beroepskeuzes, zo werd er regelmatig een
excursie georganiseerd naar verschillende bedrijven.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
Er werd in september een introductieweek voor alle Erasmus studenten georganiseerd
waardoor er meteen al een gemoedelijke sfeer hing. Ook was de universiteit zeer
actief in het organiseren van allerlei activiteiten, wat ons de mogelijkheid gaf om te
socializen.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik zou het volgen van een minor in het buitenland aan iedereen aanraden die op zoek
is naar een nieuw avontuur (en een onvergetelijke ervaring), en voor het bijkomende
regelwerk niet terugdeinst.
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Koen Pelsma - Cohort 2013

Abroad - Vrije minor

Norwegian University of Science and Technology

Vond je de minor verdiepend of verbredend?
Mijn minor was erg verbredend omdat ik vakken volgde die erg medisch gericht
waren. Hierdoor was er maar een klein raakvlak met mijn major LST.

Hoe zou je de vak inhoud en de studielast omschrijven?
De vakken die ik gevolgd heb waren Immunology, Introduction to Neuroscience en
Medicine for Students of Natural Sciences and Technology. Alle vakken waren Master
level courses. De vakinhoud was dan ook erg uitgebreid en divers. De studielast was
iets minder vergeleken met de major, maar er waren wel een paar weken met zeer
drukke dagen.
Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
Mijn minor was puur theoretisch omdat er geen practicum bij de gekozen vakken zat.
Wel heb ik als onderdeel van het vak Neuroscience een sessie gehad waar we naar
echte breinen hebben gekeken.

Hoe was de sfeer tussen de studenten binnen de minor?
De sfeer was erg goed, omdat je met heel veel buitenlandse studenten omgaat.
Iedereen zit er dan ook om dezelfde reden en nieuw contact is erg snel gemaakt.
Het hele semester lang zijn er feestjes, reisjes en andere activiteiten geweest die ik
samen heb gedaan met andere studenten. Dit waren ook zeker de hoogtepunten van
de minor.
Aan wat voor type student zou je deze minor aanbevelen?
Ik beveel iedereen aan om een minor abroad te doen of in ieder geval te proberen
of je naar het buitenland kan. Het is een fantastische ervaring waar je heel veel van
leert, zowel academisch als persoonlijk, en je maakt heel veel nieuwe vrienden die
uit alle hoeken van de aardbol komen. Een betere keus had ik niet kunnen maken!
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Minor Sustainable Development			

Extra minoren

Universiteit Leiden

https://www.universiteitleiden.nl/en/science/environmental-sciences/education/minor

Minor Bioinformatics				Wageningen University
https://ssc.wur.nl/Handbook/MinorProgramme/WUBIF/Description
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Heb je zelf je minor (bijna) afgerond? Dan zouden we het heel erg waarderen als je
ook een bijdrage zou willen leveren aan de minorgids. Je kunt dan een mailtje sturen
naar intern@svlife.nl. De commissaris Onderwijs & Interne Zaken stuurt je dan een
formulier toe dat je in kunt vullen. Je stukje wordt dan geplaatst in de eerstvolgende
uitgave van de minorgids.

Heb je opmerkingen over de inhoud van deze gids, dan kun je ook de Commissaris
Onderwijs & Interne Zaken ook mailen op intern@svlife.nl.
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