
Bachelor 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-b/praktische-
zaken/regelingen-en-procedures  
 
Inschrijven voor cursussen dient te gebeuren in OSIRIS. Als je je inschrijft voor een cursus, schrijf je je 
automatisch in voor de bijbehorende toets en zie je het studiemateriaal op Blackboard. Inschrijven voor 
enkel toetsen is niet mogelijk, met uitzondering van de CRUX-toetsen en de herkansingen van bachelor 
jaar 3. Inschrijven voor de cursussen (en dus ook de toetsen, met uitzondering van de CRUX-toetsen) 
kan al voor de start van het studiejaar en is ook mogelijk tijdens het studiejaar, tot uiterlijk één week 
voor aanvang van de cursus (en toets zoals de CRUX). 
 
De procedure voor in- en uitschrijven van bachelor jaar 1 en 2 wijkt af van die van bachelor jaar 3. 
Deze laatste staat apart beschreven onder B. 
 

A. BACHELOR JAAR 1 EN 2  
 
Indelen en inschrijven 
Indelen werkgroepen 
Onderwijszaken deelt je in voor de werkgroepen. De indeling ontvang je op je studentenmail. 
 
Inschrijven cursussen bachelor jaar 1  
Onderwijszaken schrijft je in voor de cursussen die starten in week 36: 

- Vorm en Functie 
- Lijnonderwijs KLO, PLO en Tutoraat bachelor 1 
- UMC introductie  

Voor de cursussen die starten na week 36 schrijf je jezelf in. Instructies ontvang je tijdens de introductie. 
 
Inschrijven cursussen bachelor jaar 2  
Je schrijft je in voor de cursussen, inclusief het lijnonderwijs, in OSIRIS. De cursuscodes vind je op de 
studentensite.  
Onderwijszaken schrijft je in voor Tutoraat bachelor 2. Vergeet niet om je ook in te schrijven voor de 
cursussen en het lijnonderwijs (PLO, KLO, Tutoraat bachelor 1) van jaar 1 als je deze nog niet hebt 
afgerond (of de toets niet hebt behaald). 
 
CRUX toetsen  
Informatie over de data van de CRUX-toetsen, de inschrijfvoorwaarden en de cursuscode vind je op de 
studentensite. Voor iedere CRUX-toets moet je je apart inschrijven in OSIRIS! Dit geldt ook als je een 
CRUX-toets herkanst. In- en uitschrijven is mogelijk tot 1 week voor de CRUX-toets.  
 
Let op: Wanneer je staat ingeschreven voor een CRUX toets maar je niet komt opdagen, krijg je een ND 
resultaat in OSIRIS. Dit houdt in dat je niet mag deelnemen aan de eerstvolgende gelegenheid van dat 
type CRUX-toets. 
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Afmelden en opnieuw indelen 
Het afmelden of je opnieuw laten indelen voor de werkgroepen van een cursus kan per e-mail naar 
OZ-GNKBA1-2@umcutrecht.nl. Dit kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus. Na deze 
termijn is afmelden niet meer mogelijk, alleen in uitzonderlijke gevallen via de studieadviseurs en/of 
examencommissie. Voor alle afzeggingen/wijzigingen geldt dat de verzenddatum van het e-mailbericht 
bepalend is. 
 

Let op: 

- Het onderwijs van bachelor jaar 2 begint al in week 35! Je moet je dus uiterlijk in week 33 al 
inschrijven. 

- Voor de toetsing van PLO moet je je apart aanmelden. Hierover ontvang je t.z.t. bericht van het 
KVO-secretariaat via de studentsmail, maar alleen als je je voor het onderwijs van PLO hebt 
ingeschreven in Osiris. 

- Zonder inschrijving voor de cursussen: 

 kun je niet deelnemen aan het kleinschalig onderwijs; 

 mag je niet deelnemen aan de toetsen; 

 heb je geen toegang tot de informatie over de cursussen in Blackboard. 
- Jokerregeling: je hebt per studiejaar 1x de kans om je alsnog in- en of uit te schrijven voor een 

cursus, inclusief de toets, via STIP. Dit kan uitsluitend na de inschrijfperiode (1 week voor 
aanvang van de cursus) en tot uiterlijk  1 week voor de bijbehorende  toets, tot sluitingstijd STIP 
op de laatste dag dat dit mogelijk is.  
Voor de CRUX toets geldt dat de joker tot uiterlijk 3 werkdagen voor de CRUX, tot sluitingstijd 
STIP op de laatste dag dat dit mogelijk is, ingezet kan worden.  
De joker kan niet worden gebruikt voor de PLO-toets.  

 

Herkansen  
Bachelor jaar 1 en 2 (met uitzondering van de CRUX) 

- Je ontvangt circa 2 weken voor aanvang van de herkansing een uitnodiging voor de herkansing, 
als je tenminste een 4,0 (onafgerond) en maximaal een 5,4 hebt behaald voor een cursus.   

- Als je lager dan een 4,0 hebt behaald of niet hebt deelgenomen aan de toets dan word je 
uitgesloten van deelname aan herkansing. Volgend studiejaar zijn er weer twee mogelijkheden. 
In geval van overmacht, neem contact op met de studieadviseur. 

 
Indien je een cursus van bachelor jaar 1 of 2 open hebt staan en:  

- alleen de bloktoets over wil doen, dien je je in OSIRIS in te schrijven voor de cursus. De afdeling 
weet dat het kleinschalig onderwijs eerder gevolgd is.  

- ook het kleinschalig onderwijs over wil doen, dien je een e-mail te sturen naar 
OZ-GNKBA1-2@umcutrecht.nl met de vraag of je een groepsindeling kunt krijgen. 

- deel wilt nemen aan de herkansing na een onvoldoende voor de bloktoets binnen hetzelfde 
collegejaar, ontvang je een uitnodiging voor de herkansing als je tenminste een 4,0 
(onafgerond) hebt behaald voor een cursus.  

- niet deel wil nemen aan de bloktoets, maar alleen aan de herkansingstoets, dien je een e-mail  
te sturen naar STIP@umcutrecht.nl    
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B. BACHELOR JAAR 3  

Indelen en inschrijven  
Je wordt door Onderwijszaken ingedeeld voor alle cursussen en hiervoor ingeschreven in OSIRIS. Je kunt 
jouw indeling en bijbehorende inschrijving zelf daarna terugvinden in OSIRIS. Het is dus niet nodig je zelf 
in te schrijven voor deze onderdelen. 
 
Door de inschrijving in OSIRIS kun je deelnemen aan het onderwijs van bachelor jaar 3, inclusief het 
theorieonderwijs, het lijnonderwijs en het kleinschalige onderwijs. Daarnaast zie je automatisch het 
studiemateriaal op Blackboard. Met de inschrijving is ook direct de inschrijving geregeld voor de 
eindtoets en voor eventuele tussentijdse toetsen en beoordelingen.  
 
CRUX toetsen 
Informatie over de data van de CRUX-toetsen, de inschrijfvoorwaarden en de cursuscode vind je op de 
studentensite. Voor iedere CRUX-toets moet je je apart inschrijven in OSIRIS! Dit geldt ook als je een 
CRUX-toets herkanst. In- en uitschrijven is mogelijk tot 1 week voor de CRUX-toets. Alle CRUX-toetsen 
moeten behaald zijn om het bachelordiploma te behalen en te kunnen beginnen aan de master.  
 
Let op: Wanneer je staat ingeschreven voor een CRUX toets maar je niet komt opdagen, krijg je een ND 
resultaat in OSIRIS. Dit houdt in dat je niet mag deelnemen aan de eerstvolgende gelegenheid van dat 
type CRUX-toets. 
 

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. 
 

Herkansen 
Theorie cursussen 
Je schrijft je zelf in via OSIRIS voor de herkansing (herkansing is alleen toegestaan bij een 4,0 of hoger) 
van:  

- Infectie & Immuniteit 2 
- Gezonde Zieke Cellen 3 
- Medical Humanities 
- Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek 

Sommige van deze cursussen worden meerdere malen per jaar aangeboden. Je kunt in dat geval kiezen 
voor welke toets gelegenheid je je inschrijft. Je hebt recht op één eindtoets en één herkansing. Voor de 
studenten die deelnemen aan de laatste cursus van het studiejaar wordt nog een extra herkansing 
geboden. Deze toets is slechts beperkt toegankelijk en is vrijwel alleen bedoeld voor studenten die nog 
geen mogelijkheid tot herkansing hebben gehad. 
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Blok/LINK Groen 
Voor de herkansing van Blok Groen meld je je uiterlijk 1 week van tevoren bij het onderwijssecretariaat: 
blok-groen@umcutrecht.nl.  
Indien je het hele Blok/LINK over moet doen, neem dan per mail contact op met de indelers van de 
coschappen via coschappen@umcutrecht.nl, of d.m.v. de spreekuren. 
 
Let op:  

- Je hebt twee toets kansen per studiejaar.  
- Bij een cijfer lager dan een 4,0 (onafgerond) heb je geen recht op een herkansing.  
- Jokerregeling: je hebt per studiejaar 1x de kans om je alsnog in- en of uit te schrijven voor een 

herkansing van de vier theorieblokken, via STIP.  Dit kan uitsluitend na de inschrijfperiode (1 
week voor aanvang van de cursus) en tot uiterlijk 1 week voor de bijbehorende toets, tot 
sluitingstijd STIP op de laatste dag dat dit mogelijk is.  
Voor de CRUX toets geldt dat de joker tot uiterlijk 3 werkdagen voor de CRUX, tot sluitingstijd 
STIP op de laatste dag dat dit mogelijk is, ingezet kan worden.  
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