
Inschrijven / uitschrijven
Op de middelbare school had je vakken, op de universiteit 
heb je cursussen. Alle eerstejaarsstudenten worden 
automatisch ingeschreven voor de verplichte cursussen in 
het eerste semester (periode 1 + 2). Vanaf periode 3 moet je 
dit zelf doen.

Hoe schrijf ik mij in?
Je schrijft je via Osiris in voor cursussen tijdens een 
vastgestelde inschrijfperiode. Dit betekent dat je je in 
oktober al moet inschrijven voor cursussen in periode 3. De 
inschrijfperiodes vind je op de studentensite: students.uu.nl/
beta/praktische-informatie/inschrijven-cursus

Let op: de inschrijfperiodes zijn soms al een half jaar van 
tevoren, dus zet de data goed in je agenda en plan vooruit.

Waar moet ik heen?

Buys Ballotgebouw (BBG)

Hugo R. Kruytgebouw

Caroline Bleekergebouw

Leonard S. 
Ornsteingebouw

David de Wiedgebouw 
(DDW) 

Minnaertgebouw

Hans Freudenthal-
gebouw (HFG)

Victor. J. Konings-
bergergebouw (KBG)

Dit zijn onze Bèta-
gebouwen, maar je kan 
overal op de campus les 
krijgen > students.uu.nl/
contact/gebouwen

Jaarkalender
Voor een overzicht van het hele jaar, raadpleeg je de 
jaarkalender via students.uu.nl bij je opleidingspagina via 
Praktische zaken > Academische jaarkalender 

Studieplekken: students.uu.nl/
studieplekken (in KBG kun je deze 
zonder reserveren gebruiken).

Studium Generale: gratis academische 
verbreding en verdieping door 
lezingen, talkshows en andere events.

Parnassos: cultuurcentrum waar 
je allerlei cursussen, producties en 
workshops kunt volgen: uu.nl/parnassos
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De looproute naar het 
BBG gaat via het KBG en 
het eerste cijfer van het 
kamernummer is de 
verdieping van het gebouw.

Olympos: sportcentrum met een breed 
sportaanbod, met de OlymPas kun je 
voordelig sporten.

@uubeta: volg de faculteit 
Bètawetenschappen op Instagram voor 
studentennieuws en -events.

TIPS

TIP

Scan voor 
online 
versie

wegwijzer

Welkom! Je staat aan het begin van je academische avontuur bij de UU. Een hele stap. 
Daarom helpen we je een handje. Hieronder vind je tips over waar en wanneer je 

college hebt, welke digitale tools er zijn en bij wie je terecht kan met vragen.

Wanneer heb ik onderwijs?

Timeslots
Bij de UU gebruiken we timeslots. Om 
te voorkomen dat je hoorcolleges, 
werkgroepen of tentamens op 
hetzelfde tijdstip vallen, moet je je 
cursussen in verschillende timeslots 
inplannen. Met timeslots kun je zelf een 
studeerbaar rooster samenstellen.
> students.uu.nl/beta/praktische-
informatie/timeslots

Faculteit Bètawetenschappen
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Bij wie kan ik terecht?

Welke digitale tools gebruik ik?

Opleiding

Tutor: persoonlijk aanspreekpunt 
voor vragen over je opleiding of 
persoonlijke problemen.

Studentmentoren: 
ouderejaarsstudenten die jou 
helpen door hun ervaringen met 
jou te delen.

Docent: aanspreekpunt voor 
vragen/onduidelijkheden over een 
cursus, cijfers en evaluaties.

Studieadviseur: helpt bij vragen 
over bijv. studieprogramma, het 
bindend studieadvies, studeren 
met een functiebeperking en bij 
persoonlijke problemen die invloed 
hebben op je studie. Een afspraak 
maak je via je opleidingspagina 
op students.uu.nl > Contact > 
Studieadviseur

Studievereniging: elke opleiding 
heeft een studievereniging die o.a. 
trainingen en sociale activiteiten 
organiseert, meer info op 
students.uu.nl > naast je studie.

Examencommissie: verleent 
toestemming voor o.a. vrijstelling, 
extra herkansing, (buitenland)
stage, zie voor meer info je 
opleidingspagina op students.uu.nl > 
Contact > Examencommissie

Faculteit

Studiepunt: informatiepunt 
cursusinschrijvingen, resultaten, 
studievoortgang en afstuderen. 
Locatie: Minnaertgebouw, 1.20
> students.uu.nl/beta/contact/
studiepunt

Career Officer Bèta: adviseert 
over arbeidsmarkt en overgang 
master, checkt bijv. je CV en 
geeft trainingen in solliciteren en 
netwerken. 
> careerofficer.science@uu.nl 
> students.uu.nl/loopbaanorientatie-
beta

International Office: voor vragen 
over naar buitenland gaan voor 
stage, cursussen of onderzoek
> students.uu.nl/onderwijs/studeren-
in-het-buitenland/facultaire-
informatie/betawetenschappen

Universiteit

Student services: informatiepunt 
over je inschrijving, collegegeld, 
studiefinanciering, huisvesting en 
Studielink
> students.uu.nl/contact/
studentenservice

Studentendecaan: helpt 
bij financiële voorzieningen, 
studeren met functiebeperking of 
combineren studeren en topsport.
> students.uu.nl/begeleiding-en-
ontwikkeling/bij-wie-kan-ik-terecht/
studentendecaan

Studentenpsycholoog: helpt bij 
persoonlijke en studiegerelateerde 
problemen. 
> students.uu.nl/afspraak-maken-
met-een-studentenpsycholoog

Vertrouwenspersoon: helpt en 
adviseert bij ongewenste situaties. 
Meer informatie en contact 
> students.uu.nl/begeleiding-en-
ontwikkeling/bij-wie-kan-ik-terecht/
vertrouwenspersoon-ongewenst-
gedrag

Skillslab: verzorgt trainingen, 
workshops en begeleiding op het 
gebied van schrijven, studeren en 
andere academische vaardigheden.
> students.uu.nl/begeleiding-en-
ontwikkeling/skills-lab

Kom je ergens niet uit?
Er is veel ICT Support op de UU. Op manuals.uu.nl vind je veel uitleg. 
Of bel (030 253) 4500.

Inloggen

Solis-id: je Solis-id staat gelijk aan je 
mailadres en is je gebruikersnaam 
voor de meeste universitaire 
diensten.

2FA: de UU beveiligt gegevens met 
twee-factor-authenticatie (2FA). 
Je hebt twee dingen nodig om in 
te loggen bij 2FA: je Solis-ID en 
wachtwoord én je smartphone of 
tablet. 

Wifi: Utrecht University, inloggen 
met mailadres en Solis-id 
wachtwoord

Inschrijven & roosters

Osiris student: om je in te 
schrijven voor cursussen, je cijfers 
te bekijken en je adresgegevens te 
wijzigen.

Cursusplanner: om je studie te 
plannen en inzichtelijk te krijgen 
welke cursussen je nog moet en 
mag doen.

MyTimetable: deze roosterwebsite 
kan je koppelen aan je eigen 
elektronische agenda. 

MyUU: app met jouw cijfers 
uit Osiris, je collegekaart, je 
bibliotheekpas en je persoonlijke 
rooster.

Onderwijs volgen

Blackboard: leeromgeving, 
voor o.a. opdrachten inleveren, 
collegemateriaal en info over 
cursussen en studie.

Outlook: hier krijg je belangrijke 
mails van docenten en andere UU-
medewerkers, het mailadres heb je 
ontvangen op je privé-mailadres bij 
je inschrijving.

Solis Workspace: biedt alle 
applicaties die je nodig hebt voor je 
onderwijs.

 

Studentensite: op students.uu.nl 
vind je je opleidingspagina met alle 
informatie over je programma.

Tip: gratis software - zoals Office 
365 en Outlook - downloaden 
doe je via students.uu.nl/gratis-
software

Tip: in het evaluatiesysteem 
Caracal lees je reviews over 
vakken
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