
 

Handleiding MyTimetable joint degreestudenten  

Voor joint degreestudenten zijn er vaak twee verschillende varianten van MyTimetable beschikbaar: 

de Leidse variant en de andere (vaak Delftse) variant.  

 

Joint degreestudenten wordt geadviseerd om de persoonlijke roosters in MyTimetable (Leidse en 

Delftse variant) te koppelen aan de eigen agenda, bijvoorbeeld Google Agenda of Outlook agenda. Dit 

zorgt er voor dat zowel roosterinformatie uit de Leidse MyTimetable als de andere MyTimetable in 

dezelfde agenda terechtkomen. Alle Leidse en Delftse activiteiten waarop je staat ingeschreven, 

worden net als de vakken die je handmatig aan je persoonlijk rooster hebt toegevoegd, vervolgens 

getoond  in één overzicht. NB: omdat het goed mogelijk is dat vakken zowel bij de Universiteit Leiden 

als de TU Delft ingeroosterd staan, kan het voorkomen dat er dubbelingen ontstaan. Dat wil zeggen: 

een onderwijsactiviteit staat op exact dezelfde tijd (en evt. locatie) twee maal in het rooster. 

 

Koppel je persoonlijk roosters aan je eigen agenda door te klikken op het ‘koppel-symbool’ en 

vervolgens op de agenda die van toepassing is voor jou (zie onderstaande afbeelding). Vervolgens krijg 

je alle benodigde informatie die nodig is voor het koppelen van MyTimetable (Leiden) aan jouw 

persoonlijke agenda. Koppel MyTimetable van de andere universiteit vervolgens aan dezelfde agenda 

op dezelfde manier, via de MyTimetable pagina van de andere universiteit. Dit is ook mogelijk voor 

meer dan 2 universiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om notificaties te ontvangen betreffende wijzigingen in het rooster, kun je gaan naar Instellingen > 

Meldingen. Onder Communcatievoorkeuren kun je een e-mailadres invullen en deze aanvinken. Dit 

kan zowel een Universitair e-mailadres zijn als een persoonlijk e-mailadres. Standaard zal het 

Universitaire e-mailadres ingevuld zijn. Let op: De notificaties staan niet standaard aan, deze dien je 

zelf aan te zetten zoals bovenstaand beschreven.  

 

 



 
De roosters worden 1x per 2 uur gecontroleerd op wijzigingen. Je ontvangt vervolgens notificaties 

van de volgende gebeurtenissen:  

• Wijzigingen in lokalen.  

• Nieuwe, verplaatste of verwijderde activiteiten.  

• Wijzigingen die in de komende 2 dagen plaatsvinden worden direct gecommuniceerd, via e-

mail. 

• Wijzigingen die in de komende 2 weken plaatsvinden worden dagelijks om 20:00 uur 

gecommuniceerd, via e-mail. Uitzondering: Als er op hetzelfde moment ook wijzigingen 

worden aangebracht op activiteiten binnen 2 dagen, dan gaan andere wijzigingen binnen 2 

weken ook direct mee in deze e-mail.   

Meer informatie over het gebruik van MyTimetable kun je vinden via de Help pagina van MyTimetable  

of: https://www.student.universiteitleiden.nl/mededelingen/2020/08/nieuwe-tool-rooster-via-my-

timetable  

 

 


