
Opzoeken van studieactiviteiten via Egids en MyTimeTable 

1. ga naar https://rooster.universiteitleiden.nl/schedule  

2. selecteer ROOSTER TOEVOEGEN rechts bovenin het scherm 

  

 

3. Kies daarna voor VAK en tik in de opdrachtregel de titel van het vak of de 
vakcode (zonder het laatste karakter) 

De juiste vakcode vind je in de E-gids van het lopende studiejaar  

Als je een titel intikt krijg je ALLE vakken waar deze lettercombinatie in 
voorkomt. Dat kan soms onverwachte resultaten opleveren. Daarom is het 
gebruiken van de vakcode vanuit de E-gids minder foutgevoelig. 

Zie hieronder een deel van de resultaten als je ‘Statistics’ intikt.  

 

Als je op zoek was naar het vak Statistics and Data Analysis dan is dit niet 
de snelste weg om het te vinden. Er staan ook vakken bij van andere 
faculteiten. Dat maakt het extra verwarrend. 

https://rooster.universiteitleiden.nl/schedule


Als je genoemd vak in de Egids opzoekt vind je de vakcode 4072STADA (in 
dit voorbeeld is het laatste karakter al weggelaten, want je ziet er maar 9). Dus 
je kunt deze code zo plakken in de opdrachtregel van MyTimeTable. 

Dan zie je dit: 

 

Er zijn dus voor dit vak 3 onderdelen geroosterd. Het gaat hier om een 
HC(Hoorcollege). WG (werkgroep) en een practicum (PR). Als je voor deze 3 wilt 
inschrijven moet je ze aanvinken en opnieuw ROOSTER TOEVOEGEN kiezen 

In het volgende scherm zie je dit: Voor het onderdeel Practicum zie je 1 mogelijke 
groep om op in te schrijven. Soms zie je hier 2 of meer groepen. Bij tentamens gaat 
het dan om een tentamen (aanduiding 101) of een hertentamen (901).  

 



 

 

4. Noteer de nummers van de studieactiviteiten (getal tussen haakjes) om mee in 
te gaan schrijven.  

5. Om het rooster van de genoemde onderdelen in MyTimeTable te zien: 
Selecteer de gewenste activiteiten en kies de knop OK (rechtsonder) 

6. Vervolgens kun je het bovenste venstertje SLUITEN en dan kun je in het 
scherm eronder in een kalender zien wanneer de geselecteerde activiteiten 
plaatsvinden ofwel een LIJST zien van deze activiteiten. 

            

7. INSCHRIJVEN voor de studieactiviteit doe je via usis. zie de handleiding 
Inschrijven met behulp van studieactiviteiten) 

 

 

  

  

  

  


