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Ben je student bij Universiteit Leiden, 
TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam

Meld je in 3 stappen 
aan voor je minor

Snel kiezen uit ruim 200 minoren bij Leiden-Delft-Erasmus 
(LDE) doe je in 3 stappen.

Maak je eduID  
aan  (verplicht). 

Oriënteer je op  
eduXchange welke 

minor je wilt volgen.

2023

Meld je via  
eduXchange aan 

voor je minor. 

vanaf maart

STAP 1 
 Maak je eduID aan 

Je hebt een eduID nodig om je aan 
te melden voor een minor. Zonder 

eduID kan dat niet. Dus maak eerst 
je eduID aan op www.eduID.nl.  

Dit is een persoonlijk  
account voor het Nederlandse  

onderwijs en onderzoek.   

Koppel je eduID aan je eigen  
universiteit. Pas dan kun je je aan-

melden voor je minor bij Universiteit 
Leiden, TU Delft en Erasmus  

Universiteit Rotterdam.  

Hoe je dit stap voor stap doet zie  
je in de video

Lukt het niet, stuur dan een mail 
naar help@eduid.nl. 

STAP 2 Oriënteer je  
op eduXchange welke  
minor je wilt volgen  
Ontdek de minoren van Leiden,  
Delft en Rotterdam op de website  
www.EduXchange.nl.  

Op de website van je eigen u niversiteit 
vind je informatie over minoraan- 
meldingen en  toelatingseisen.  

Leiden:  universiteitleiden.nl/minor  
Delft:   tudelft.nl/minor 
Rotterdam:  eur.nl/minor 

Er zijn selectieminoren en 
niet-selectieminoren

Stel je inhoudelijke vragen over  
minoren aan docenten en studenten  
tijdens de minor-informatie-dagen in  

Leiden: 21 maart online minormarkt  
 universiteitleiden.nl/minor  

Delft:  22 maart minor event op de  
 campus tudelft.nl/minor 

Rotterdam: 
 23 maart online minor event  
 eur.nl/minor

STAP 3
Meld je via
www.eduxchange.nl
aan voor een minor

Als je voor een  
selectie minor kiest

 Aanmelden van  
3 april 13.00 tot 16 april 23.59.

• Selecteer je minor en meld je aan.

•  Stuur de benodigde aanvullende 
documenten.

•  Je hoort vóór 1 mei of je 
toegelaten bent.

Als je voor een  
niet-selectieminor kiest

Aanmelden van 8 mei  
13.00 tot 12 mei 13.00 en  
16 mei 13.00 tot 31 mei 23.59.

• Selecteer je minor en meld je aan.

• Je ziet direct of je bent geplaatst.

Na 1 juni kun je je alleen nog   
aanmelden voor een minor van  
je eigen universiteit.

3 april 2023 - 13.00

16 april 2023 - 23.59

1 mei 2023

8 mei 2023 - 13.00

31 mei 2023 - 23.59

1 juni 2023

Maak voor jezelf een minor 
top-5. Dan kun je als een 
minor vol is, snel de volgende 
op de lijst kiezen.

LET OP:
De aanmeldperiode voor een 
selectieminor is al in april, 
voor een niet-selectieminor  
in mei.

De aanmelding van een niet-selectieminor 
gaat op volgorde van binnenkomst. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt. 

•  Als het op eduXchange te druk is,   
kom je na het klikken op ‘Aan melden’ in 
een wachtrij. Je ziet hoeveel wachtenden 
er nog voor je zijn en hoe lang je wacht-
tijd is.  

•  Ben jij aan de beurt, dan heb je    
10 minuten om je met je eduID aan   
te melden. Doe je dit niet binnen    
10 minuten, dan vervalt je plek in de rij. 

•  Is jouw minor vol, dan kun je direct 
doorgaan met de aanmelding voor  
een  andere minor. 

 
Zie ook in de video hoe het werkt

Aanmelding(en)
EduXchange geeft je aanmelding direct door aan de betreffende universiteit. 
In de zomer ontvang je bericht over praktische zaken, zoals het rooster en de 
locatie.

Voor meer informatie en hulp
Ga naar de minorwebsite van de betreffende universiteit
Leiden:  universiteitleiden.nl/minor
Delft:  tudelft.nl/minor
Erasmus:  eur.nl/minor

https://www.eduid.nl/
https://youtu.be/etYj_RHZqWw
mailto:help%40eduid.nl?subject=
http://www.EduXchange.nl
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/minoren/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/minors/
https://www.eur.nl/en/education/minors
https://www.student.universiteitleiden.nl/agenda/2023/03/online-minorenmarkt 
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/voorlichting-minor/minor-event 
https://www.eur.nl/onderwijs/minoren/minorevent-2023 
https://youtu.be/n4---Jfz02c
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/minoren/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/minors/
https://www.eur.nl/en/education/minors

