
 

Handleidingen, FAQ’s en introductiefilmpjes over het gebruik van MyStudymap en het inschrijfproces 

vind je hier (for English).  

Heb je vragen van inhoudelijke aard? Ga dan naar naar je onderwijsadministratie (for English). 

Let op! Het plannen van en inschrijven voor vakken en tentamens verloopt via MyStudymap 

onderdeel van het studentenportaal (en dus niet meer via de studentenapp en/of uSis). Je gebruikt 

uSis en de studentenapp nog wel voor zaken als het indienen van verzoekschriften en het bekijken 

van je cijfers.  

 

Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten. Deze moeten bekend bij je zijn op het moment 

dat je gaat plannen en inschrijven in MyStudymap. Het zijn allemaal punten die te maken hebben 

met het gegeven dat de faculteit Geesteswetenschappen wel en de andere faculteiten nog niet 

gebruik gaan maken van het studentenportaal/MyStudymap.  

1. Je ziet alleen je opleiding(en) aan de faculteit Geesteswetenschappen (en indien je daar ook 

een opleiding volgt van de faculteit Geneeskunde in MyStudymap). Als je ook een opleiding 

bij een andere faculteit volgt dan moet je je voor de vakken en tentamens van die opleiding 

inschrijven volgens de regels van die faculteit.   

2. Je ziet in MyStudymap jouw opleiding en daarbij de vakken die je nog moet doen en die 

aangeboden worden in het tweede semester. Vanaf 6 december kun je deze vakken en 

tentamens gaan plannen en vanaf 15 december kun je je vanuit deze planning direct 

hiervoor inschrijven voor de bachelorvakken en vanaf 16 december voor de mastervakken. 

Dit plannen en inschrijven kan gedurende de gehele inschrijfperiode, deze loopt tot 14 dagen 

voor het onderwijs start.  

3. Een inschrijving voor een vak in MyStudymap zie je ook terug in de cursusmodule in 

Brightspace.  

4. Als je vakken mist in MyStudymap dan kan dat komen doordat het vak niet wordt 

aangeboden in het tweede semester of dat er een vervangend vak voor in de plaats is 

gekomen. Als dat laatste het geval is, kun je zowel het oude als het vervangende vak in 

MyStudymap zien staan. Kies dan om je in te schrijven voor het vervangende vak. Je kunt 

altijd  een  vak toevoegen aan je planning door dit vak vanuit MyStudymap uit de Studiegids 

te selecteren. Hoe je dat moet doen zie je hier (for English). 

5. Als je keuzevakken en/of minorvakken wilt gaan volgen binnen de faculteit 

Geesteswetenschappen of binnen een andere faculteit dan kun je deze in MyStudymap 

toevoegen aan je planning en je hier ook in MyStudymap voor inschrijven als de 

inschrijfperiode open gaat. Hier staat hoe je een vak van een andere faculteit toevoegt aan je 

planning.  

6. Voor de tentamens van de faculteit Geesteswetenschappen waarvoor je je via MyStudymap 

inschrijft geldt dat dit een voorinschrijving betreft. Je krijgt dertig dagen voorafgaand aan het 

moment waarop het tentamen plaatsvindt een bericht waarin je gevraagd wordt je 

deelname aan het tentamen te bevestigen of aan te geven dat je alsnog niet wil deelnemen. 

Dit kun je doen tot 10 dagen voordat het tentamen plaatsvindt. Als je aangeeft niet te willen 

deelnemen of als je helemaal niets aangeeft word je automatisch uitgeschreven voor het 

betreffende tentamen en kun je niet meer deelnemen.  
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7. Voor de tentamens van een andere faculteit waarvoor je je via MyStudymap hebt 

ingeschreven geldt punt 6 niet. Je krijgt voor deze tentamens dus geen bericht om je 

deelname te bevestigen en blijft ingeschreven. Dit is een tijdelijke regeling en dit komt omdat 

alleen de faculteit Geesteswetenschappen nu het studentenportaal/MyStudymap in gebruik 

neemt.   

8. Bij een aantal vakken wordt gebruik gemaakt van een voorinschrijving. Dit is met name bij 

International Studies het geval. Deze thematic seminars verschijnen in MyStudymap met de 

notificatie dat de cursus vol is. Je kunt je dan ook niet inschrijven. Je wordt hierover door je 

opleiding geïnformeerd. Zie ook de website van je opleiding. 

 


