
Master Geneeskunde  
Indeling, in- en uitschrijving en herkansing 2022-2023 
 
Dit document is een extra toelichting op de regels over indelingen, inschrijven/uitschrijven voor 
cursussen en herkansingen. Zie ook de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het Reglement 
Examencommissie van de opleiding CRU+: http://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/praktische-
zaken/regelingen-en-procedures  
 
De procedure voor in- en uitschrijven van master jaar 1 en 2 wijkt af van die van master jaar 3.  
Deze laatste staat apart beschreven onder B. 
 

A. MASTER JAAR 1 EN 2  
  

Indelen en inschrijven blokken, LINK’s, keuzeonderwijs en lijnonderwijs 
Door Onderwijszaken word je ingedeeld voor alle cursussen. Op basis van deze indeling word je 
ingeschreven voor alle cursussen in OSIRIS. Je indeling en inschrijving zijn daarna te zien in OSIRIS.   
 
Door de inschrijving in OSIRIS kun je deelnemen aan de voorbereidende blokken en LINKs, het 
lijnonderwijs en het keuzeonderwijs. Dit is inclusief de blok- en LINKtoetsen. Je hoeft je voor al deze 
onderdelen dus niet zelf in te schrijven in OSIRIS. 
 
UVT  
Voor de Utrechtse Voortgangstoets (UVT) in master jaar 1 en 2 geldt dat je je wél zelf moet inschrijven. 
Voor elke UVT moet je je apart inschrijven, uiterlijk 1 week voordat de toets plaatsvindt.  
Meer informatie over de UVT en de deelnameregels vind je op de studentensite.  
De cursuscode waarmee je je in Osiris in kunt schrijven vind je eveneens op de studentensite.  
 
Jokerregeling voor de UVT 
De jokerregeling geldt in de masteropleiding alleen voor de UVT, omdat dit het enige onderdeel  is 
waarvoor je je zelf inschrijft. Je kunt de joker tot uiterlijk 3 werkdagen voor de UVT, tot sluitingstijd STIP 
op de laatste dag dat dit mogelijk is, inzetten.  
 

Afmelden en opnieuw indelen  
Als je een indeling hebt ontvangen, heb je een week om hierop te reageren. Daarna is afmelding in 
principe niet meer mogelijk. Alleen in geval van persoonlijke omstandigheden/overmacht kan, met 
goedkeuring van de studieadviseur, worden afgeweken van de individueel toegekende indeling. 
Mocht hier geen sprake van zijn en zeg je toch je indeling af, dan word je achteraan de lijst voor verdere 
indelingen geplaatst. Ook kan je een aantekening professioneel gedrag krijgen zoals genoemd in OER 
CRU Master artikel 5.4.5. 
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https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/praktische-zaken/in-en-uitschrijving/cursusinschrijving-via-osiris


Herkansen 
Je meldt je uiterlijk 1 week voor de bloktoets bij het onderwijssecretariaat voor de herkansing van een 
bloktoets.  
Blok rood   blok-rood@umcutrecht.nl  
Blok blauw   blok-blauw@umcutrecht.nl  
Blok geel   blok-geel@umcutrecht.nl  
Blok paars   blok-paars@umcutrecht.nl  
Indien je het hele blok/LINK over moet doen, neem dan contact op met de indelers van de coschappen 
via coschappen@umcutrecht.nl, of d.m.v. de spreekuren. 
 
Zoals beschreven moet je je voor de UVT zelf inschrijven voor elke gelegenheid waaraan je wilt 
deelnemen, dus ook voor de herkansing. 
 
Let op: 

- Je hebt per onderdeel twee toets kansen per studiejaar, met uitzondering van de UVT. De UVT 
mag je 3x per jaar maken. 

- Bij een cijfer lager dan een 4,0 (onafgerond) heb je geen recht op een herkansing. In artikel 4.2 
lid 2 van het OER lees je meer informatie over de toegang tot een LINK.  

- Uitzondering is de UVT, hiervoor geldt geen minimaal cijfer om te mogen herkansen.  

 
B. MASTER JAAR 3 
 

Indelen en inschrijven 
Je kunt je aanmelden voor een indeling van het Schakeljaar op het moment dat je 82 studiepunten van 
Master jaar 1 en 2 op Osiris hebt staan, inclusief UVT-1. Daarbij geldt dat alle cursussen van Master jaar 1 
moeten zijn behaald. Let op: daadwerkelijk starten met het Schakeljaar kan alleen als je alles van 
masterjaar 1 en 2 hebt afgerond. Als je alleen nog de UVT-2 open hebt staan, kun je wel het Startblok en 
de Wetenschappelijke stage volgen.  
 
Je kunt je aanmelden voor indeling van het Schakeljaar via het aanmeldformulier Schakeljaar CRU.  
Wanneer je je kunt aanmelden hangt af van wanneer je wilt starten met het Startblok. Zie voor de 
aanmeldingstermijn van de verschillende startmomenten de studentensite.  
 
Onderwijszaken deelt je in voor het Startblok, ASAS, BSAS of Keuzestages, Wetenschapsstage en 
Afsluitblok. De indeling ontvang je per e-mail. Na het ontvangen van je indeling, schrijf je jezelf in Osiris 
in voor alle cursussen, inclusief het Startblok. De cursuscodes vind je op de studentensite. 
 

Afmelden en opnieuw indelen  
Als je een indeling hebt ontvangen, is afmelding in principe niet meer mogelijk. Alleen in geval van 
persoonlijke omstandigheden/overmacht kan, met goedkeuring van de studieadviseur, worden 
afgeweken van de individueel toegekende indeling. Mocht hier geen sprake van zijn en zeg je toch je 
indeling af, dan word je achteraan de lijst voor verdere indelingen geplaatst. Ook kan je een aantekening 
professioneel gedrag krijgen zoals genoemd in OER CRU Master artikel 5.4.5. 
 
Afsluitblok 
Om deel te nemen aan het afsluitblok moeten alle cursussen afgerond zijn en op Osiris staan. Je moet 
jezelf aanmelden voor het afsluitblok, dit gaat niet automatisch. Opgave voor het afsluitblok, het 
portfoliogesprek en artsenbuluitreiking gaat via het opgaveformulier.  
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Afmelding voor het portfoliogesprek en de artsenbuluitreiking moet vóór de uiterste opgavedatum van 
betreffende uitreiking worden doorgegeven aan artsenbuluitreiking@umcutrecht.nl. Zie de 
studentensite voor deadlines. 

mailto:artsenbuluitreiking@umcutrecht.nl
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/praktische-zaken/afstuderen

