
Stappenplan Inschrijven voor 
onderwijs met OSIRIS Student

Kies in MyTimeTable (MTT) onder ‘+ rooster toevoegen’ het studie-/ 
examenprogramma en/of de vakken die je gaat volgen (bijv. Fiscaal Recht 
of een taalcursus) en kies een studentensetnummer1 (bijv. 2BE-01). 

Bekijk het rooster en onthoud het studentensetnummer van het rooster dat jouw voorkeur heeft. 

Let op: TiSEM en TLS geven studenten de garantie op een rooster zonder overlappende vakken. Studenten 
moeten dan voor alle vakken in hun examenprogramma hetzelfde studentensetnummer kiezen. 

Open OSIRIS Student en ga naar het tabblad Inschrijven. Kies dan ‘cursus’  en ‘cursussen uit je examenpro-
gramma’ of ‘zoek een cursus’.

Klik op het i-tje achter de cursus waarvoor je je gaat inschrijven. Scroll in het pop-up scherm naar beneden 
en zoek onder Voorkeursgroep je studentensetnummer op (bijvoorbeeld 2IBA-09). Kijk welke voorkeursgroep 
daarbij hoort (bijvoorbeeld 005). Bij een taalcursus zijn de laatste twee cijfers van de studentenset in MTT 
gelijk aan je voorkeursgroep in OSIRIS (bijv. 820326_S1/02). 

Let op: deze functie (het i-tje met extra informatie) is 

alleen beschikbaar in OSIRIS Student. Niet in de OSIRIS App.

Ga terug naar het inschrijfscherm. Klik op de blauwe link met de cursuscode. Selecteer de juiste Voorkeurs-
groep en schrijf je in. Je bent direct ingeschreven voor alle werkvormen van de betreffende cursus. Doe dit 
voor alle cursussen van je examenprogramma.

Je rooster kun je bekijken in MyTimeTable (MTT). Je moet zelf het studie- of examenprogramma/ vak selecte-
ren waarvoor je je hebt ingeschreven. Doe dit nadat je in MTT hebt ingelogd, dan onthoudt MTT je vakken.
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Roosterwijzigingen

Let op: het komende collegejaar ontvang je geen extra berichten als er een roosterwijziging is. Je moet zelf regelmatig 
(via de OSIRIS App) je rooster checken om te zien of er iets is gewijzigd.

Cursus vol?

Kies dan voor die cursus in MyTimeTable (MTT) een ander studentensetnummer en schrijf je daarvoor in. Dit geldt 
ook voor studenten van TiSEM en TLS. Als je je wilt inschrijven voor een taalcursus waar geen plaatsen meer vrij zijn, 
kun je je aanmelden voor een wachtlijst. Zie de inschrijfpagina van het Language Center voor meer informatie.

Meer informatie 

Kijk op de inschrijfpagina voor meer informatie over inschrijven op cursussen, de wijzigingen en een overzicht met 
links naar de nieuwe systemen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je deze stellen bij de 
Student Desk.

Zie ook de inschrijfpagina voor Incoming Exchange studenten. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, 
dan kun je deze stellen bij het Study Abroad & Exchange team (van maandag t/m vrijdag tussen 10-12 en 14-16 uur) 
in A 403. 
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1  Een studentenset is een nummer (bijvoorbeeld 2BE-01) waarmee de roosteraars een rooster voor een groep studenten samenstellen. 

Met dit nummer kunnen studenten opzoeken welk rooster hun voorkeur heeft. Vervolgens kunnen studenten zich met dit nummer 

inschrijven voor de juiste werkgroep of practicum in OSIRIS Student of de OSIRIS App.


