Research Minoren en KOBA jaar 3 in
2020-2021
Inschrijfinstructie voor studenten
1. Werkwijze
1.1

Voorinschrijfronde

Er is één voorinschrijfronde waarin je vijf voorkeuren op moet geven voor een research minor (bmw
en gnk) en KOBA (bmw). Dit gebeurt via een aanmeldcursus. Na de voorinschrijfronde word je zoveel
mogelijk naar voorkeur ingedeeld. Het is goed om te weten dat de aanmeldcursus niet de echte
indeling in de research minor/KOBA is. Na afloop van de voorinschrijfronde word je door de
administratie ingeschreven voor de werkelijke research minor(en) en KOBA. Je krijgt hiervan een
automatische melding via OSIRIS. Negeer meldingen over plaatsing in voorkeursgroepen in de
aanmeldcursus.
Biomedische wetenschappen studenten geven vijf voorkeuren op in de aanmeldcursus MED-MINORMADI en vijf voorkeuren in de aanmeldcursus MED-MINOR-DOVR en vijf voorkeuren in MEDBMWKEUZE-Q9.
Geneeskunde studenten geven vijf voorkeuren op in de aanmeldcursus MED-MINOR-MADI of vijf
voorkeuren in de aanmeldcursus MED-MINOR-DOVR.
Geneeskunde studenten volgen in Q9 en Q10 klinische vraagstukken:
- cluster AB en een research minor op donderdag en vrijdag
(deze studenten volgen in huidige studiejaar in Q7 en Q8 cluster CD, coachgroepen 23 tm 43).
óf
- cluster CD en een research minor op maandag en dinsdag.
(deze studenten volgen in huidige studiejaar in Q7 en Q8 cluster AB, coachgroepen 1 tm 21)
Tabel 1 Inschrijfperiode voorinschrijvingsrondes voor research minoren en KOBA

Voorinschrijvingsronde
Voorinschrijvingsronde
Voorinschrijvingsronde

1.2

Start:
1-6-2020
1-6-2020
1-6-2020

Einde:
8-6-2020
8-6-2020
8-6-2020

Naam aanmeldcursus:
MED-MINOR-MADI
MED-MINOR-DOVR
MED-BMWKEUZE-Q9

Uitschrijven voor aanmeldcursus of research minor

Je kunt gedurende de voorinschrijvingsronde zoveel mogelijk in- en uitschrijven. Wil je je voorkeuren
binnen de aanmeldcursus veranderen, schrijf je dan eerst uit voor de aanmeldcursus en vervolgens
weer in (met andere voorkeuren). Dit kan alleen gedurende de periode waarin de aanmeldcursussen
open staan voor voorinschrijving (zie tabel 1). Het is mogelijk om je tot 4 weken voor start van het
kwartaal af te melden voor een research minor of KOBA.
Afmelden voor een minor doe je via OSIRIS (tabblad ‘uitschrijven’) of ‘Overzicht inschrijvingen’. Zie
ook OSIRIS-student-NL/uitschrijven-cursus

2 Instructie voorinschrijvingsronde
In de voorinschrijvingsronde moet je je inschrijven voor de aanmeldcursus en vijf voorkeuren
opgeven. Doe dit als volgt.

2.1
1.
2.
3.

4.

5.

Inschrijven voor aanmeldcursus
Log in in OSIRIS met je studentnummer.
Volg de instructies op OSIRIS-student-NL/inschrijven-cursus
Vul de juiste code van de aanmeldcursus in (zie hierboven) en klik op ‘inschrijven cursus’. Je
krijgt een waarschuwing dat het om een cursus met voorinschrijving gaat en de vraag of je
verder wilt gaan. Klik hier op ‘OK’.
Geef nu vijf voorkeuren voor research minor op door middel van het aangeven van de
groepsvoorkeuren (zie figuur 1). Alle research minoren of KOBA’s die je kunt kiezen staan in de
lijst genoemd als ‘groep’ met daarbij genoemd:
o Cursuscode
o Titel
o Kwartaal waarin de minor gegeven wordt (bijv. KK1 = eerste kwartaal van het collegejaar)
o Voor welke doelgroep de minor/KOBA toegankelijk is
o Aantal studiepunten
Nadat je de vijf voorkeuren hebt ingevuld (VERPLICHT!) klik je op ‘inschrijven’ onderaan de
pagina (scrol naar beneden!). Je krijgt nu de melding dat je bent ingeschreven voor de cursus
(negeer eventuele opmerkingen over de groep waarin je bent geplaatst!)

N.B. Je bent verplicht om vijf voorkeuren op te geven. Technisch is het mogelijk om minder
voorkeuren op te geven. Je bent als laatste aan de beurt bij het verdelen van de research minoren als
je minder dan vijf voorkeuren opgeeft!

Figuur 1: Schermafbeelding voorbeeld voorkeuren research minor/koba aangeven

2.2

Na afloop van voorinschrijvingsronde: inschrijving voor werkelijke
research minor

Na afloop van de voorinschrijvingsronde word je door Osiris op basis van je voorkeuren ingedeeld
voor een werkvormgroep binnen de aanmeldcursus. Iedere student moet vijf voorkeuren opgeven.
Studenten die minder voorkeuren hebben opgegeven komen als laatste aan de beurt en hebben dus
de minste kans om in de voorkeurscursus geplaatst te worden.
In de dagen van verwerking zou deze Osirisindeling mogelijk kunnen wijzigen (als een minor te weinig
aanmeldingen heeft en niet doorgaat of als er een herverdeling nodig is). Negeer eventuele
meldingen die je hierover krijgt!
Je wordt vervolgens door de administratie ingeschreven voor de werkelijke research minor(en)
/KOBA. Hiervan krijg je een bevestiging van inschrijving via OSIRIS. Ook op Ad Valvas wordt bekend
gemaakt als de indeling definitief is.
Het is mogelijk om je gedurende de na-inschrijvingsperiode uit te schrijven voor deze minor tot 4
weken voor de start van het kwartaal.

3 Na-inschrijvingsperiode
•

•
•

Het inschrijvingsproces voor de research minoren/KOBA gebeurt via de voorinschrijvingsronde.
Om je toch de mogelijkheid te geven om na afloop hier nog iets in te veranderen, kun je gebruik
maken van ruilverzoeken. Wil je toch een andere minor volgen dan kun je door middel van
ruilen (géén uitzonderingen) ingedeeld worden voor een andere minor. Zoek hiervoor een
student die met jou wil ruilen via het Prikbord. Stuur je ruilverzoek naar de postbus
producenten. Ruilen/naplaatsen kan niet via de minorcoördinator.
Mocht je om welke reden dan ook je niet hebben aangemeld in de voorinschrijvingsronde, dan
kun je door het sturen van een mail naar de postbus producenten, je voorkeuren doorgeven. De
keuze is dan wel minder, dus wees op tijd!
Uitschrijven uit ingedeelde minor/KOBA kan in Osiris tot 4 weken voor start van het kwartaal.

Tijdens deze periode gelden de volgende regels:
•
•
•

Je schrijft je uit via OSIRIS voor de research minor/KOBA (dus niet de aanmeldcursus) via de
instructies (OSIRIS-student/inschrijven-cursus).
Er wordt niet gecorrespondeerd over eventuele overgebleven capaciteit: bij na-inschrijving zie je
zelf of je geplaatst bent als je een melding krijgt via Osiris.
Inschrijven voor een minor = deelname. Geen deelname zonder tijdige afmelding betekent ‘ND’
als uitslag.

4 Belangrijke punten
1. Je bent zelf verantwoordelijk voor inschrijvingen via OSIRIS.
2. Je geeft in de aanmeldcursus vijf voorkeuren op. Studenten die minder voorkeuren aangeven
komen als laatste aan de beurt bij de verdeling.
3. Als je problemen met inschrijving ondervindt, meld deze aan postbus producenten. Vragen
die niet over inschrijvingsproblemen gaan mailen naar postbus minoren. De deadlines
worden strikt aangehouden; zie tabel 1.
4. Houd het onderscheid tussen aanmeldcursus en research minor/koba goed in de gaten:

5.
6.
7.
8.

De aanmeldcursus is alleen bedoeld voor het aangeven van de vijf voorkeuren en is niet de
werkelijke minor waaraan je gaat deelnemen.
Ruilen/naplaatsen kan niet via de minorcoördinator.
De research minor(en)/KOBA is de minor/KOBA waarop je uiteindelijk staat ingeschreven en
een resultaat voor gaat behalen.
Een inschrijving voor de minor/KOBA is automatisch ook een inschrijving voor de
bijbehorende toets (eerste gelegenheid).
Er is één herkansing per jaar voor elke research minor. Je schrijft je hiervoor in via OSIRIS. De
toetsdata zijn later te vinden in OSIRIS bij de cursusinformatie.

