
De weg vinden op de UU en HU

Welkom, ALPO student!
Leuk dat je gekozen hebt de studie Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)! 

Of je van de middelbare school komt, een tussenjaar hebt genomen of van een totaal andere studie, 
onderwijsinstelling of beroep komt: Wij willen jou in ieder geval helpen om 

je wegwijs te maken op de UU en HU.

Waar en wanneer heb ik onderwijs?
Je gebruikt twee roostersystemen: van de UU en van de HU.
Voor jouw cursussen bij de universiteit gebruik je
MyTimetable, de roosterwebsite van de Universiteit Utrecht. Je
logt in met je Solis-id. Voor jouw cursussen bij de hogeschool
gebruik je HU Rooster. Hiervoor gebruik je jouw mailadres en
wachtwoord. Beide organisaties hebben een app waar je je
rooster kunt vinden. Voor de UU-vakken is dat MyUU app en
voor de HU-vakken is dat MyHU app.

Hierboven vind je een kaart met de belangrijkste gebouwen
voor je studie. Mocht je een gebouw niet kunnen vinden op de
kaart, ga da naar de UU-website of HU-website. Je kunt ook
veel locaties vinden op Google Maps.

Hoe ziet mijn eerste semester eruit?
Hierboven zie je een globale indeling zien van je eerste
semester. Een belangrijk onderdeel van deze planning zijn
jouw inschrijvingen voor cursussen en tentamens.

Onderwijs
Hoe kan ik me inschrijven voor een cursus of tentamen?
Je gebruikt hiervoor Osiris HU. Voor alle cursussen en de daarbij
behorende (her)tentamens moet je jezelf inschrijven. (Je eerste
blok van je gehele studie is daarbij een uitzondering.) Een tip:
Doe alle inschrijvingen aan het begin van een collegejaar. Dat geldt
voor eerste toetskansen, maar ook voor herkansingen. (Heb je je
eerste toetskans met een voldoende afgesloten, dan verwijdert
Osiris HU automatisch de inschrijving voor de herkansing.) Als
je meer informatie wilt over cursussen, dan kun je kijken naar de
studiegids.

Studeren op de universiteit vraagt waarschijnlijk om een andere
mindset: Je doet niet alleen veel theoretische kennis op, maar je
leert ook academische vaardigheden. Gelukkig kunnen de UU en
HU jou daarin helpen!

Studieruimtes
Veel studenten vinden het fijn om op de campus te studeren.
Daarom biedt bijna elk universiteitsgebouw of HU gebouw
meerdere studieruimtes: Of je nou alleen studeert of samen wil
werken met je studiegenoten. Sommige ruimtes moet je
reserveren, zoals enkele in de Universiteitsbibliotheek of HU
bibliotheek.

Zelfstandig studeren: zoals teksten bestuderen en toetsen 
voorbereiden
Academische vaardigheden: zoals schrijven en presenteren
Thematische trainingen & workshops: zoals welzijn en 
carrièreontwikkeling 
Iets anders? Vraag je studiegenoten om meer tips en tricks, 
zoals je mentor of leden van studievereniging VOCUS!

Studietips

Collegejaar 2021-2022
ALPO

https://mytimetable.uu.nl/schedule
https://mijnrooster.hu.nl/login
https://students.uu.nl/myuu-app
https://husite.nl/digitalehu2/digitale-leeromgeving-dlo/my-hu/
https://www.uu.nl/organisatie/vastgoed-en-campus/campus-utrecht-science-park/bereikbaarheid/plattegrond
https://www.hu.nl/locaties
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jCN75hUzCWALKobnb5mejfEuFmQl9WRs&ll=52.08595666609523%2C5.174903123862138&z=16
https://osiris.hu.nl/
https://husite.nl/studiegidsen/voltijd-bachelor-opleidingen/academische-lerarenopleiding-primair-onderwijs-alpo/
https://students.uu.nl/corona/studiewerkplekken
https://bibliotheek.hu.nl/over-de-bibliotheek/studieplekken/
https://students.uu.nl/naast-de-studie/trainingen-skills-lab/het-skills-lab-helpt-je-op-weg-tips-voor-studeren-en-schrijven
https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/scholing/hoger-onderwijs/werken-aan-academische-vaardigheden
https://husite.nl/hu-helpt/student-support-centre/trainingen-workshops/
https://www.svvocus.nl/
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Opleiding ALPO
HU SLB (studieloopbaanbegeleider): 
Jouw persoonlijke aanspreekpunt en 
begeleider bij wie je terecht kunt met 
vragen over je opleiding (over 
bijvoorbeeld studievoortgang of –
planning) of persoonlijke problemen 
die gerelateerd zijn aan de HU. Hij of zij 
kan je doorverwijzen naar andere hulp 
binnen de HU wanneer nodig. De 
SLB’ers organiseren informatie-
bijeenkomsten en individuele 
gesprekken. Alle informatie vind je op 
‘Blackboard > SLB ALPO 1’.

UU SLB: Hetzelfde als een HU SLB, 
maar dan specifiek voor UU-
gerelateerde zaken. 

Studentmentoren: 
Ouderejaarsstudenten die jou helpen op 
een laagdrempelige manier door hun 
ervaringen met jou te delen. In de 
introductie ontmoet je je mentor(en). 

ALPOinfo: Het mailadres van de 
opleiding (alpoinfo@uu.nl). Hier kun je 
terecht met andere vragen en word je 
doorverwezen.

Studieadviseurs: Adviseurs die helpen met problemen die invloed hebben op je 
studie. Denk aan persoonlijke problemen, ziekte en studievertraging. Als je te 
maken hebt met handicap of chronische ziekte (bv. dyslexie), kunnen zij je 
helpen bij het verkrijgen van een individuele voorziening (bv. extra tijd bij 
toetsen). Je kunt een afspraak maken via studieadviseurs.fsw@uu.nl. Breng ook 
je SLB en studentendecaan op de hoogte van je contact met de studieadviseur!

Studentendecaan: Begeleidt en adviseert studenten die door overmacht 
studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Mocht je ergens tegenaan lopen 
waar je de SLB’er per se niet van op de hoogte te willen stellen dan kun je ook contact 
opnemen met de studentendecaan decanaat@hu.nl. Breng ook je studieadviseur op 
de hoogte van je contact met de studentendecaan. 

Studentenpsycholoog: Helpt je bij het oplossen van persoonlijke en 
studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. 

Vertrouwenspersoon: Met haar/hem kun je bespreken of je een bepaalde 
omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met 
jouw ervaring/klacht om. 

STIP (STudie-InformatiePunt): Informatiepunt voor jouw vragen over het 
studeren bij de HU. De balie van het STIP is aan de Padualaan 101. 

Careerservices: Helpt bij de overgang naar arbeidsmarkt. Ze checken 
bijvoorbeeld je CV en geven trainingen in solliciteren en netwerken.

Opmaat: Buddyprogramma van de UU bedoeld voor studenten die gaan 
studeren als één van de eersten uit hun gezin.

Hogeschool & Universiteit Utrecht

2FA: De UU beveiligt gegevens met 
twee-factor-authenticatie (2FA). Je 
hebt twee dingen nodig om in te 
loggen bij 2FA: je Solis-ID en
wachtwoord én je smartphone of 
tablet. 

Solis-id: Je Solis-id is je 
gebruikersnaam voor de meeste 
universitaire diensten. Je Solis-id is 
hetzelfde als je studentnummer.

Blackboard: De elektronische 
leeromgeving. Hier kun je o.a. 
opdrachten inleveren, collegesheets en 
informatie je cursussen en studie 
vinden. 

Osiris student: Hier kun je je 
inschrijven voor cursussen, je cijfers 
bekijken en je adresgegevens wijzigen.

MyHU: de roosterwebsite van de 
hogeschool, deze is vergelijkbaar met 
MyTimetable. Daar staan veel handige 
links, zoals die naar de ICT helpdesk.

MyUU: In de MyUU app voor studenten 
staan cijfers uit Osiris, je collegekaart, 
je bibliotheekpas en je persoonlijke 
rooster. 

MyTimetable: de roosterwebsite van 
de Universiteit Utrecht. Je kunt 
MyTimetable eenvoudig koppelen aan 
je eigen elektronische agenda.

MyWorkplace: Hiermee kun je 
software die je nodig hebt voor jouw 
studie, zoals SPSS, Word of Powerpoint
overal gratis benaderen.

Solis-mail: Voor UU-gerelateerde 
zaken gebruiken studenten hun Solis-
mail. Je hebt je e-mailadres ontvangen 
op je privé-emailadres bij je 
inschrijving. Tip: Via Outlook kan je jouw 
UU en HU accounts naast elkaar zetten. 

Belangrijke ICT systemen
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