
Nota Universiteitsraad 
    

UR nummer Corsanummer   
16.004 -   

    
Aan : Universiteitsraad 

Van : College van Bestuur 

Opsteller : Studentengeleding Universiteitsraad - 

Onderwerp : Het gelijkstellen van inschrijfperioden van vakken 

 Status : Ter bespreking 

Behandeling in :  Cie OOS  
       
         
       

d.d. 
 
 
       
       

1 februari 2016 
 
 
 

 

Kern van de inhoud 

In de praktijk verschilt bij de Universiteit Utrecht het inschrijven voor vakken tussen faculteiten, 
opleidingen en soms zelfs vakken. Naar we vernomen hebben, gaat het de afgelopen jaren steeds beter, 
maar er zijn nog een paar stappen te maken. Daarom willen we met deze nota graag pleiten voor 
duidelijkere inschrijfmomenten, die het liefst zo gelijktijdig mogelijk zijn over de hele UU (uiteraard  
rekening houdende met de verschillen tussen faculteiten en opleidingen). Door het bieden van meer 
duidelijkheid worden studenten meer gestimuleerd en in de gelegenheid gesteld ook buiten de eigen 
opleiding vakken te volgen. Zo kan optimaal gebruik gemaakt worden van de verscheidenheid aan 
disciplines die de UU te bieden heeft en sluiten randvoorwaarden voor opleidingen optimaal aan bij het 
interdisciplinaire profiel waar de UU naar streeft. 
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§1. Inleiding 

De Universiteit Utrecht is een brede universiteit met een groot aanbod van opleidingen in allerlei 
vakgebieden. Binnen de verschillende opleidingen worden vele interessante vakken aangeboden, 
waar zowel studenten van de eigen opleiding als studenten van andere opleidingen aan kunnen 
deelnemen. Het is onze waarneming dat studenten in beperkte mate gebruik maken van de grote 
keuze vrijheid. Om deel te kunnen nemen aan deze vakken moeten studenten zich inschrijven via 
Osiris. De periode waarin voor een vak kan worden ingeschreven wordt vermeld in de 
vakomschrijving. Het is ons echter opgevallen dat de inschrijfperioden niet overal gelijk lopen.  
Daarom willen wij door middel van deze nota graag pleiten voor uniforme inschrijfperioden over de 
hele universiteit. Daarnaast willen we duidelijke communicatie over het verschil tussen inschrijven 
per periode of inschrijven per semester. Er zijn opleidingen die een mail sturen naar al hun 
studenten als ze zich in moeten schrijven voor hun vakken. Een dergelijke mail naar alle studenten 
van de opleiding en studenten die er een minor/major volgen zou bijvoorbeeld een goed 
communicatiemiddel zijn. Andere media die hiervoor gebruikt kunnen worden  zijn: de corporate 
website, een overzicht op Blackboard, op de startpagina van Osiris en op de studentensite. Zo 
wordt enerzijds voorkomen dat studenten te laat zijn voor het inschrijven van (verplichte) vakken 
en stimuleren we anderzijds dat studenten vakken volgen buiten de eigen opleiding.  

§2. Huidige situatie op de site 

Momenteel staat er een overzicht van de algemene inschrijfmomenten op de website (zie tabel 1).1 
Graag zouden we zien dat de verschillende faculteiten en opleidingen deze data indien mogelijk 
overnemen en nog liever dat ze zelfs bindend worden. Daarnaast zouden we graag zien dat deze 
data duidelijker gecommuniceerd worden naar studenten van die opleidingen toe. Met name nu 
studies als Liberal Arts and Sciences steeds groter worden, is het belangrijk dat vakken 
toegankelijk zijn en dat niemand voor verrassingen komt te staan als vakken afwijkende 
inschrijfdata hanteren. Ook zijn er gevallen bekend waarin de inschrijfdatum die op Osiris vermeld 
staat niet klopt. We vragen ons af of dit vaker voorkomt of dat het een gevolg is van een toevallige 
systeemfout.  

  Inschrijving Na-inschrijving Start onderwijs 

Semester I ma 1 juni t/m zo 28 juni 2015 ma 17 + di 18 aug 2015 ma 31 aug 2015 

Periode 1 ma 1 juni t/m zo 28 juni 2015 ma 17 + di 18 aug 2015 ma 31 aug 2015 

Periode 2 ma 14 sept t/m zo 27 sept 2015 ma 26 + di 27 okt. 2015 ma 9 nov 2015 

Semester II ma 2 nov t/m zo 29 nov 2015 ma 18 + di 19 jan 2016 ma 8 feb 2016 

Periode 3 ma 2 nov t/m zo 29 nov 2015 ma 18 + di 19 jan 2016 ma 8 feb 2016 

Periode 4 ma 25 jan t/m zo 21 feb 2016 ma 4 + di 5 april 2016 ma 25 april 2016 
Tabel 1: UU brede richtlijn voor de cursusinschrijfperioden, opleidingen mogen hier van afwijken 
(bron: http://students.uu.nl 

 
§3. Huidige situatie op de faculteiten 
Om te kijken hoe in de praktijk de inschrijfdata precies liggen, hebben we van de faculteiten in 
kaart gebracht wat de inschrijfperioden zijn. Van de faculteit Geneeskunde hebben we alleen BMW 
meegenomen, aangezien de opleiding Geneeskunde een vrij eigen systeem hanteert. Ook de 
Natuurkunde- en Wiskundemasters zijn apart genoemd. Dit is omdat zij een aantal 
semestervakken hebben en daardoor inschrijven per semester, in tegenstelling tot de rest van de 
faculteit Bètawetenschappen.  

1 Alle gehanteerde data in deze nota gelden voor het collegejaar 2015-2016 en zullen voor volgend 
jaar dus enigszins aangepast (moeten) worden. 

                                                            



Onderstaande tabel (2) laat zien welke faculteiten afwijken van de in tabel 1 genoemde data. 
Perioden  
gemarkeerd met een sterretje hebben afwijkende begin/eind data van de inschrijfperiode. 
 

Tabel 2: Inschrijfperioden vakken op de UU 

Legenda:  

Gekleurde gebieden betekent inschrijving open 

   *   Sterretje betekent afwijkende begin/eind datum van de inschrijfperiode 
 

§4. Voorgesteld plan 
Graag zouden we zien dat alle inschrijfperioden over de gehele universiteit gelijk gaan lopen. Dit 
kan gerealiseerd worden door de afwijkende inschrijfperioden aan te passen aan de perioden van 
de rest van de universiteit. Het gaat dan om de inschrijfperiode voor periode 2 bij GEO, Bèta en 
BMW en de inschrijfperioden voor zowel semester 1 als 2 bij GW en DGK (zie tabel 3).  

Inschrijfperiode Knelpunt Oplossing 
GEO/BETA/BMW periode 2 Inschrijving opent op 

verschillende data (31 
augustus, 7 september en 14 
september) 

Open ze allemaal tegelijkertijd 
(huidig openingsmoment BETA) 

DGK/GW semester 2 DGK sluit eerder, GW opent 
later 

Houdt DGK één week langer open 
en open GW één week eerder 

GW semester 1 GW opent haar inschrijving één 
week later dan de rest 

Open de cursusinschrijving van 
GW één week eerder 

DGK semester 1 DGK heeft haar inschrijving 
voor de andere inschrijvingen 
open.  

Idealiter verschuift de DGK 
inschrijfperiode naar die van de 
andere faculteiten. We kunnen 
ons echter goed voorstellen dat 
er een specifieke reden is om dit 
niet te doen. 

Tabel 3: voorgestelde wijzigingen in de inschrijfperioden 
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Zoals te lezen is in ons plan, willen we de verschillen tussen inschrijven per periode en inschrijven 
per semester wel in stand houden. We vermoeden namelijk dat iedere faculteit specifieke redenen 
heeft voor het gekozen systeem.  

Tevens zouden we graag een keer in gesprek gaan over de mogelijkheid om een combinatie van de 
systemen te bewerkstelligen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat ten tijde van de periode 1 en periode 3 
inschrijving bij BETA/GEO ook ingeschreven kan worden voor periode 2 en 4. Aan dergelijke 
oplossingen zitten ook praktische nadelen en daarom zouden we er graag over van gedachten 
wisselen.  
 
§5. Conclusie 

Graag willen we pleiten voor  UU-brede, uniforme inschrijfperioden. Er is een overzicht op de site 
gezet, maar we merken in de praktijk dat die niet door alle opleidingen wordt gehanteerd. Ook 
hebben we gemerkt dat studenten vaak niet weten dat de vastgelegde inschrijfperioden door 
sommige opleidingen niet gevolgd worden. Het is wenselijk dat de inschrijfperioden gelijk 
getrokken worden door: 

- één startmoment voor de inschrijfperiode voor periode 2; 
- de inschrijfperioden voor de semesters 1 en 2 gelijk te maken; 
- de inschrijvingen van perioden 2 en 4 open te stellen bij semesterinschrijvingen.  

 
Tot slot willen we meegeven dat het cruciaal is om de gelijktijdige inschrijvingen naar studenten te 
communiceren. Zo wordt het voor iedereen inzichtelijker wanneer ze zich moeten inschrijven en zal 
een afwijkende inschrijfperiode geen reden meer zijn om vakken niet te kunnen volgen.   

 

 

 

 

 


