Informatie over uw inschrijving als student bij de Universiteit Utrecht
Deze bijlage ontvangt u omdat u (voorwaardelijk of definitief) bent toegelaten tot een 1-jarige
educatieve master.
Inschrijven bij de Universiteit Utrecht
Om het onderwijs te kunnen volgen, moet u per 1 september 2019 bij de UU ingeschreven staan als
student en collegegeld hebben betaald.
Als u uw inschrijving bij de UU niet regelt voor de start van het onderwijs hebt u geen werkend UUaccount waarmee u toegang tot de digitale faciliteiten krijgt (portfolio, digitale leeromgeving, inschrijven
cursussen etc.) en kunt u geen post van de lerarenopleiding ontvangen!
Meer informatie over uw inschrijving bij de Universiteit Utrecht vindt u op www.uu.nl/studenten.
U kunt ook bellen of langsgaan bij Studentenservice, telefoon: 030-253 7000, bezoekadres:
Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6, De Uithof, Utrecht. Openingstijden: ma t/m vrij 10.00-16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar ma t/m vrij 10.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.00 uur
Baanvariant
Mocht u voor de baanvariant hebben gekozen, dan wijzen we u voor alle zekerheid op het feit dat u niet
kunt starten met de baanvariant zonder een geschikte baan in het (reguliere) voortgezet onderwijs in uw
vakgebied. Onder geschikte baan verstaan wij:

Een baan als docent in het voortgezet onderwijs in het schoolvak waarin u een bevoegdheid wilt
halen

Bij de voltijd opleiding minimaal 0.3 maximaal 0.5 fte

Bij de deeltijd opleiding minimaal 0.3 maximaal 0,7 fte

Ten minste 1 klas in bovenbouw havo/vwo (60 uur gedurende de gehele opleiding).

Bij voorkeur minimaal 1 klas onderbouw

Beschikbaarheid voor onderwijs aan de lerarenopleiding (de startweek, de maandag tijdens het
eerste deel van de opleiding; het onderwijs tijdens het tweede deel wordt op dinsdag ingeroosterd)

Een stagebegeleider op school die voldoende tijd heeft voor en affiniteit en ervaring met begeleiding
van studenten. Dit mag een vakcollega zijn, maar het hoeft niet.
Wisselen van baan- naar stagevariant en vv.
In principe kunt u niet meer wisselen van stage- naar baanvariant en vv. Mocht u om dringende redenen
toch nog willen wisselen, dan kan dat alleen na overleg en onder bepaalde voorwaarden.
(Voor de schoolvakken Biologie, Geschiedenis en Maatschappijleer is geen wijziging meer mogelijk).
Annuleren
Mocht u besluiten niet aan de master te beginnen, trek dan uw verzoek tot inschrijving in via
www.studielink.nl én breng de opleiding hiervan op de hoogte via mastertoelating.gst@uu.nl.
Financiering van uw studie
Kijk voor informatie over studiefinanciering voor studenten aan de lerarenopleiding op de studentensite
(www.students.uu.nl, kies voor de opleiding die u gaat doen en kijk bij praktische zaken) en voor de
tegemoetkoming in de studiekosten voor studenten aan de lerarenopleiding die geen recht hebben op
studiefinanciering op de website van DUO (www.duo.nl, kijk bij Leraar).
Inschrijving en zij-instroomsubsidie
Als u en uw werkgever gebruik maken van de subsidieregeling voor zij-instromers (zie www.duo.nl en kijk
bij Zakelijk, Voortgezet onderwijs, Subsidie zij-instroom), mag u uw INSCHRIJVING als student bij de
Universiteit Utrecht NIET VOLTOOIEN (u geeft geen toestemming om geld van uw rekening af te
schrijven). U wordt in formele zin contractant bij de universiteit en wij zorgen dat uw inschrijving op die
manier in orde wordt gemaakt. Neem voor een goede administratieve afhandeling contact op met Siska
van Gelderen: 030 – 253 4415 of s.vangelderen@uu.nl.
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