Handleiding Cursusinschrijving voor
semester 1
Voor studenten gestart in 2021-2022
Belangrijkste informatie

Vanaf nu ben je zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van het onderwijs. In
deze flyer staat alle informatie die je nodig hebt om je in te schrijven dus lees hem
goed.
De belangrijkste informatie op een rij:
•

•
•
•
•
•
•
•

Twee keer per jaar kan voor het onderwijs ingeschreven worden: in juni voor
periode 1 en 2 (semester 1) en in november voor periode 3 en 4 (semester 2).
De inschrijfperiode voor semester 1 van collegejaar 2021-2022 begint op
maandag 30 mei om 00.00 uur en eindigt op zondag 24 juni om 23.59 uur.
Alle informatie over je Studieprogramma vind je hier. In de voorbeeldroosters
staan de cursussen per periode aangegeven. Zie de Onderwijscatalogus voor
meer inhoudelijke informatie over de cursussen.
Schrijf je ook in als je verwacht de BSA-norm (=37,5 EC) dit jaar niet te halen.
Je schrijft je in voor 15 EC per periode (30 EC per semester).
Wil je voor 22,5 EC ingeschreven staan? Vraag dan een 3e cursus aan via het
speciale 3e-cursusformulier (zie kopje procedure 3e-cursusaanvraag).
Alle studenten schrijven zich zelf in. Als je je niet hebt ingeschreven kun je geen
onderwijs volgen in semester I (het aanbod bij de na-inschrijving is beperkt).
Alle benodigde informatie kun je terugvinden op de studentensite van
Rechtsgeleerdheid: https://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid

Inschrijving semester 1

Voor welke cursussen moet je je inschrijven voor semester 1 (periode 1 en 2) van
het volgende studiejaar?
Heb je in het eerste semester 2021-2022 alle cursussen behaald (Grondslagen van
recht, Inleiding staats- en bestuursrecht, Inleiding strafrecht en Inleiding
privaatrecht I)? Dan schrijf je je in voor de cursussen in onderstaand schema:
Periode
Periode 1
Periode 2

Cursus
Verbintenissenrecht
Materieel strafrecht
Goederenrecht
Bestuursrecht

Cursuscode OSIRIS
RGBUPRV004
RGBUSTR013
RGBUPRV005
RGBUSBR004

Heb je een of meerdere inleidende cursussen of het Grondslagen van recht niet
behaald, schrijf je dan in volgens een van de schema’s uit Bijlage 1 dat op jou van
toepassing is. Geef wel altijd voorrang aan ontbrekende 1e-jaarscursussen.
NB: je hoeft geen 3e cursus aan te vragen. Je kunt er ook voor kiezen om
maar 2 cursussen per periode te volgen.
Let bij het inschrijven op de Timeslots!

Beknopte handleiding cursusinschrijving Osiris-student

Met de cursuscode kan je je gaan inschrijven in Osiris-student. Hieronder wordt
uitgelegd hoe je Osiris-student kan gebruiken.

1. Ga naar tabblad inschrijven.
2. Vul de cursuscode in van de cursus die je wilt volgen. Osiris controleert vervolgens
of deze cursus 'open' staat voor inschrijving.
3. Voor de tweedejaars cursussen Verbintenissenrecht, Materieel strafrecht,
Goederenrecht en Bestuursrecht: vink je verplicht een timeslot aan (let op: kies
niet dezelfde timeslots – zie onder- ‘het timeslot model’), het timeslot van het
hoorcollege vind je in de Onderwijscatalogus. NB. Osiris geeft ook de mogelijkheid
om je voorkeursgroep aan te geven, hier wordt echter geen rekening mee
gehouden. Er zijn studenten die vinken alle timeslots aan, doe dit NIET. Je houdt
hierdoor plekken bezet en timeslots lopen hierdoor onnodig vol. Maak je geen
keuze en heb je hierdoor overlap in je rooster dan is dat het gevolg van je eigen
keuze. Wij verplaatsen je dan niet naar een andere werkgroep.
4. Klik daarna op ‘inschrijven’ onderaan de pagina, in beeld verschijnt een bevestiging
van je inschrijving.
5. Controleer direct of je bent ingeschreven voor de cursus (tabblad ‘overzicht
inschrijvingen’ onder tabblad ‘Inschrijven’), daarnaast ontvang je altijd per mail
een bevestiging van je inschrijving op je UU-mailadres. Check dit ook.
6. Eind juli is je persoonlijke rooster in MyTimetable/MyUUapp zichtbaar.

Inschrijven 3e cursus
•
•
•

•

•

Klik hier voor het 3e-cursusfomulier (dit formulier is uitsluitend tijdens de reguliere
inschrijfperiode beschikbaar).
Je kunt jezelf per periode voor maximaal 15 EC inschrijven. Wil je een 3e cursus
volgen, dus een totaal van 22,5 EC in een periode, dan heb je toestemming nodig.
Een 3e cursus kun je alleen tijdens de reguliere inschrijving via het 3ecursusformulier aanvragen (niet tijdens de na-inschrijving). Voor de 3e cursus
gelden ook de timeslotregels (zie het timeslotmodel hieronder).
Toestemming om een 3e cursus te volgen wordt gegeven onder de volgende
voorwaarden:
o Je hebt nauwelijks vertraging opgelopen (over het algemeen 15 EC per
periode behaald).
o De studieadviseur heeft je studievoortgang beoordeeld als voldoende.
Voldoe je niet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan wordt gekeken naar
eventuele bijzondere omstandigheden die reeds eerder met studieadviseur
besproken zijn. Een besluit over toekenning of afwijzing van een 3e-cursusaanvraag
is definitief.

•

Bij toekenning schrijft de administratie je in voor de cursus.

Het timeslotmodel

Bij het inschrijven voor cursussen moet je rekening houden met de timeslots. Ook
bij het aanvragen van extra cursussen moet je hiermee rekening houden. Bij het
inschrijven voor onderwijs kies je cursussen in verschillende timeslots om te
voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of zelfs tentamens op hetzelfde
tijdstip moet volgen. Met timeslots kan je dus zelf een studeerbaar rooster
samenstellen.
De week is als volgt in timeslots ingedeeld:
Ma

Di

Wo

Do

Vr

09.00-10.45

A1

B1

A4

C6

D4

11.00-12.45

A2

B2

A5

C7

D5

13.15-15.00

C1

C4

D1

B3

D6

15.15-17.00

C2

C5

D2

B4

D7

17.15-19.00

C3

A3

D3

B5

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?
•
•
•
•
•
•
•

Op de studentenwebsite van rechtsgeleerdheid kan je het meest recente
cursusaanbod,
cursuscodes
en
bijbehorende
timeslots
vinden:
https://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid
Bij de cursussen die in ons tweede studiejaar worden aangeboden kan je kiezen
voor een timeslot. Voor de twee cursussen waarvoor je inschrijft zal je voor beide
een ander timeslot moeten kiezen.
De cursussen uit het derde studiejaar bevinden zich in één of twee timeslots. Je
dient cursussen in verschillende timeslots te kiezen.
Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. CD) dan bevindt het
vak zich in beide timeslots en moet je andere cursussen in de andere timeslots
kiezen (dus A en/of B).
Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt.
In het Osiris-inschrijfscherm zie je nogmaals in welk timeslot het vak wordt
aangeboden (A, B, C, D of een combinatie hiervan).
Het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots zal leiden kunnen tot
overlap in onderwijs en/of toetsing. Deze overlap is alleen nog op te lossen door
tijdens de na-inschrijving een cursus te wijzigen (mits deze openstaat voor nainschrijving).

Uitschrijven

Je kunt je via Osiris uitschrijven voor een cursus tot en met de tweede week van het
onderwijs. Bij problemen kun je contact opnemen met ons Studiepunt.

Wijzigen cursusinschrijving en/of rooster

Wijzigen van cursusinschrijving is niet mogelijk. Uitsluitend in bijzondere situaties
kan de studieadviseur besluiten je rooster aan te passen indien mogelijk.
Uitzonderingssituaties zijn o.a.:
•
•
•
•

chronische ziekte
dubbelstudie
het beoefenen van topsport
functiebeperking

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden kun je, binnen 1 week na
publicatie van je persoonlijke rooster in Osiris, contact opnemen met de
studieadviseur om je situatie te bespreken.

Problemen/vragen?

Heb je vragen over je studieplanning of ondervind je problemen bij het inschrijven
voor cursussen? Neem dan contact op met het studiepunt of de studieadviseur. Doe
dit tijdens de inschrijfperiode! Na de inschrijfperiode kunnen we je niet meer helpen.
In het uiterste geval zal je dan geen onderwijs kunnen volgen.
Veel informatie is te vinden op de studentenwebsite van rechtsgeleerdheid:
www.students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid. Daar vind je bijvoorbeeld informatie
over de trajecten, een voorbeeldrooster, het cursusaanbod voor volgend jaar,
inschrijfcodes en timeslots.
Kom je er niet uit? Stuur dan een email of neem contact op tijdens het telefonisch
spreekuur van ons Studiepunt of van de studieadviseurs:
Studiepunt Janskerkhof 2-3 studiepunt.rechten@uu.nl
Maandag
Dinsdag
Woensdag
telefoon
030-253 7004 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00
15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00

Donderdag

Vrijdag

10:00-11:00
15:00-16:00

gesloten

Studieadviseurs Janskerkhof 2-3 studieadviseur.rechten@uu.nl
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
telefoon
030-253 7009 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00
13:00-14:00

Vrijdag
13:00-14:00

Bijlage 1

Grondslagen van het recht niet behaald
Periode
Cursus
Periode 1 Verbintenissenrecht
Materieel strafrecht

Periode 2

Grondslagen van recht (herhalersonderwijs)
vraag je aan als 3e cursus via het formulier
Goederenrecht
Bestuursrecht

Cursuscode OSIRIS
RGBUPRV004
RGBUSTR013
RGBUSBR001
RGBUPRV005
RGBUSBR004

Inleiding Staats- en bestuursrecht niet behaald
Periode
Cursus
Periode 1

Periode 2

Verbintenissenrecht
Materieel strafrecht
Inleiding Staats- en Bestuursrecht
(herhalersonderwijs) vraag je aan als 3e cursus via het
formulier
Goederenrecht
Bestuursrecht

Cursuscode
OSIRIS
RGBUPRV004
RGBUSTR013
RGBUSBR002

RGBUPRV005
RGBUSBR004

Inleiding Strafrecht niet behaald
Periode
Cursus
Periode 1 Verbintenissenrecht
Materieel strafrecht
Periode 2 Goederenrecht
Bestuursrecht
Inleiding Strafrecht (herhalersonderwijs) vraag
je aan als 3e cursus via het formulier

Cursuscode OSIRIS
RGBUPRV004
RGBUSTR013
RGBUPRV005
RGBUSBR004
RGBUSTR001

Inleiding Privaatrecht I niet behaald
Periode
Cursus
Periode 1 Verbintenissenrecht
Materieel strafrecht
Periode 2 Goederenrecht
Bestuursrecht
Inleiding Privaatrecht I (herhalersonderwijs)
vraag je aan als 3e cursus via het formulier)

Cursuscode OSIRIS
RGBUPRV004
RGBUSTR013
RGBUPRV005
RGBUSBR004
RGBUPRV001

Grondslagen van recht én Inleiding Staats- en Bestuursrecht niet behaald
Periode
Cursus
Cursuscode OSIRIS
Periode 1 Grondslagen van recht
RGBUSBR001
Inleiding Staats- en Bestuursrecht
Verbintenissenrecht òf Materieel strafrecht
RGBUPRV004
(herhalersonderwijs) vraag je aan als 3e cursus RGBUSTR013
via het formulier)
Periode 2 Goederenrecht
RGBUPRV005
Bestuursrecht
RGBUSBR004

Grondslagen van recht én Inleiding Strafrecht niet behaald
Periode
Cursus
Periode 1 Verbintenissenrecht
Materieel strafrecht
Grondslagen van recht vraag je aan als 3e
cursus via het formulier)
Periode 2 Goederenrecht
Bestuursrecht
Inleiding Strafrecht (herhalersonderwijs) vraag
je aan als 3e cursus viahet formulier)

Grondslagen van recht én Inleiding Privaatrecht I niet behaald
Periode
Cursus
Periode 1 Verbintenissenrecht
Materieel strafrecht
Grondslagen van recht (herhalersonderwijs)
vraag je aan als 3e cursus via het formulier)
Periode 2 Goederenrecht
Bestuursrecht
Inleiding
Privaatrecht
I
recht
(herhalersonderwijs) vraag je aan als 3e cursus
via het formulier)

Cursuscode OSIRIS
RGBUPRV004
RGBUSTR013
RGBUSBR001
RGBUPRV005
RGBUSBR004
RGBUSTR001

Cursuscode OSIRIS
RGBUPRV004
RGBUSTR013
RGBUSBR001
RGBUPRV005
RGBUSBR004
RGBUPRV001

Inleiding Staats- en Bestuursrecht én Inleiding Strafrecht niet behaald
Periode
Cursus
Cursuscode OSIRIS
RGBUPRV004
Periode 1 Verbintenissenrecht
Materieel strafrecht
RGBUSTR013

Periode 2

Inleiding Staats-en Bestuursrecht
(herhalersonderwijs) vraag je aan als 3e cursus
via het formulier
Goederenrecht
Bestuursrecht
Inleiding Strafrecht (herhalersonderwijs) vraag
je aan als 3e cursus via het formulier

RGBUSBR002
RGBUPRV005
RGBUSBR004
RGBUSTR001

Inleiding Staats- en Bestuursrecht én Inleiding Privaatrecht I niet behaald
Periode
Cursus
Cursuscode OSIRIS
Periode 1 Verbintenissenrecht
RGBUPRV004
Materieel strafrecht
RGBUSTR013
Inleiding Staats- en Bestuursrecht
RGBUSBR002
(herhalersonderwijs) vraag je aan als 3e cursus
via formulier
Periode 2 Goederenrecht
RGBUPRV005
Bestuursrecht
RGBUSBR004
Inleiding Privaatrecht I (herhalersonderwijs)
RGBUPRV001
vraag je aan als 3e cursus via het formulier

Inleiding Strafrecht én Inleiding Privaatrecht I niet behaald
Periode
Cursus
Periode 1 Verbintenissenrecht
Materieel strafrecht
Periode 2 Inleiding Strafrecht (herhalersonderwijs)
Inleiding Privaatrecht I (herhalersonderwijs)
Goederenrecht óf
Bestuursrecht (vraag je aan als 3e cursus via
het formulier

Cursuscode OSIRIS
RGBUPRV004
RGBUSTR013
RGBUSTR001
RGBUPRV001
RGBUPRV005
RGBUSBR004

