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1. Ik wil mijn studieprogramma laten goedkeuren  
Controleer of de door jou gevolgde vakken in je Studieplan opgenomen zijn. Staat bij bepaalde 
onderdelen die binnen jouw studieprogramma vallen nog geen cijfer? Vink dan het vakje naast de 
titel aan. Het vak staat nu als gepland in je Studieplan.  Indien van toepassing: vul bij het 
bachelorproject/afstudeerproject het juiste aantal EC in.  
Om je studieprogramma in te dienen voor goedkeuring moet dit uit 180 EC bestaan (60 EC per 
studiejaar). Extra vakken boven de 180 EC voeg je toe op het tabblad ‘extracurriculair’ dat linksboven 
te vinden is. Bij wiskunde moet je extracurriculaire vakken opnemen in het Studieplan, er is bij deze 
opleiding geen apart kopje ‘extracurriculair’. 
 
Cijfers van UvA vakken en bèta-VU vakken worden in je studieplan zichtbaar op het moment dat ze 
behaald zijn en het betreffende vak is goedgekeurd door de examencommissie. 
Bijzondere situaties: 

a) Vanwege een wijziging in het studieprogramma ontbreekt een verplicht vak in mijn 
Studieplan of het studiegidsnummer is gewijzigd. Klik bij het oude vak op het pijltje rechts 
en kies ‘vervangen door’. Hier vul je het studiegidsnummer van het nieuwe vak in.  
 

b) Ik ben gestopt met het honoursprogramma, maar toch zie ik het tabblad ‘Honours 
programme’. In dit geval  dien je twee dingen te doen: stuur een email naar de 
honourscoördinator om je af te melden voor honours, en klik in het tabblad ‘Honours 
Programme’ op de knop ‘afmelden’.  Pas nadat je je hebt afgemeld voor het 
honoursprogramma (en het tabblad niet meer in je Studieplan staat) kun je het Studieplan 
indienen. 

 
Kijk voor instructies over andere situaties bij het betreffende onderwerp hieronder. 
Klik op de knop ‘Aanbieden ter goedkeuring’ om het Studieplan naar de examencommissie te sturen. 
Je kunt je Studieplan nu niet meer aanpassen totdat de examencommissie een besluit heeft 
genomen. Je krijgt via email bericht wanneer er een besluit over je Studieplan genomen is. Dit besluit 
kun je dan onderaan je Studieplan vinden. 
NB: het gemiddelde cijfer zoals vermeld in het Studieplan wordt vermeld op je diploma.   
 
Hoe kan ik een correctie aanbrengen in mijn studieplan? zie 9. Ik wil een correctie doorvoeren in mijn 
Studieplan 
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2. Ik wil keuzevakken aan mijn Studieplan toevoegen (voor minor zie hoofdstuk 3) 
 
Hoe wordt een vak beoordeeld? 

• Op niveau: per opleiding is bepaald wat het maximum aantal 
studiepunten is dat je aan vakken op eerstejaars niveau mag opnemen 
in je vrije keuzeruimte. Dit aantal kun je terugvinden in de OER van je 
opleiding 

• Er mag geen inhoudelijke overlap zijn met andere vakken uit je 
studieprogramma 

 
Hoe dien ik een verzoek in en hoe worden de cijfers geregistreerd? 
Zoek hieronder het juiste type vak en lees de instructies: 

2.1 Het betreft een UvA of bèta-VU vak 
Klik in het jaar waar je het keuzevak wilt toevoegen op het pijltje achter ‘voeg keuzevak toe’. Kies 
voor één van de opties (zie hiernaast). Vervolgens kun je zoeken op naam van het vak of op 
studiegidsnummer. De vakken waar je reeds voor staat aangemeld worden bovenaan getoond. Voeg 
de vakken van je keuze toe. 
Om deze UvA of bèta-VU vakken voor te leggen aan de examencommissie dien je altijd het gehele 
studieprogramma in te vullen. Als je dit gedaan hebt klik je op ‘Aanbieden ter goedkeuring ‘ links 
bovenaan in het scherm.  
Cijfers van UvA vakken en bèta-VU vakken worden in je studieplan zichtbaar op het moment dat ze 
behaald zijn en het betreffende vak is goedgekeurd door de examencommissie. 
 

2.2 Het betreft een vak buiten de UvA en is geen bèta-VU vak 
Klik in het betreffende jaar op het pijltje achter ‘voeg keuzevak toe’. 
Kies vervolgens voor ‘extern vak toevoegen’ en vul de informatie van 
het vak in.  
 
Wat stuur je mee: 
Studiegidstekst en informatie over het niveau van het vak. Het gaat er 
dan om of het een eerstejaars vak of een hogerejaars vak is. Deze 
informatie dient in een pdf ge-upload te worden (een link kan na enige 
tijd niet meer werken).   
Zodra je een extern vak hebt toegevoegd, wordt het automatisch ter goedkeuring aangeboden aan 
de examencommissie. Als de examencommissie 
akkoord geeft voor het externe vak, is dat altijd onder 
voorbehoud dat er uiteindelijk in je complete 
Studieplan niet te veel overlap is met andere vakken. 
De definitieve goedkeuring voor extern onderwijs krijg 
je dus pas als je je complete Studieplan ter goedkeuring 
aanbiedt. Volg de instructies onder 1. Ik wil mijn 
studieprogramma laten goedkeuren als je je hele plan al ter goedkeuring wilt indienen.  
Hoe komen de cijfers in het systeem van de UvA? 
Je krijgt van de externe universiteit een cijferlijst en die lever je in bij de Onderwijsbalie FNWI zodat 
de resultaten ingevoerd kunnen worden. Zijn de vakken door de examencommissie nog niet 
goedgekeurd, dien ze dan alsnog in. Zonder goedkeuring worden behaalde resultaten niet ingevoerd. 

http://www.uva.nl/shared-content/studentensites/fnwi/esc-gedeelde-content/nl/az/onderwijs-en-examenregeling-oer/onderwijs--en-examenregeling-oer.html
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Het cijfer van extern behaalde vakken wordt pas zichtbaar na goedkeuring van je complete 
Studieplan.  
 
Besluit: 
Je krijgt via email bericht wanneer er een besluit over je Studieplan genomen is. Dit besluit kun je dan 
onderaan je Studieplan vinden. 
 
Hoe kan ik een correctie aanbrengen in mijn studieplan? zie 9. Ik wil een correctie doorvoeren in mijn 
Studieplan 
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3. Ik wil een officiële minor in mijn studieprogramma opnemen 
 

3.1 Het betreft een minorprogramma binnen de UvA 
Hoe wordt een minor beoordeeld? 
Officiële UvA minoren zoals vermeld in de studiegids worden standaard goedgekeurd, mits er geen 
overlap is met de rest van het studieprogramma. 
Instructies: 
Klik in jaar 3 op het pijltje achter ‘voeg keuzevak toe’ . Hier kun je zoeken op naam van de minor.  
Als de naam van je minor niet in de lijst voorkomt, ga dan te werk zoals beschreven staat onder kopje 
3.2 hieronder. 
Om deze minor voor te leggen aan de examencommissie dien je ook de rest van je studieprogramma 
in te vullen. Als je dit gedaan hebt klik je op ‘Aanbieden ter goedkeuring’ bovenaan het scherm.  

3.2 Het betreft een minor programma buiten de UvA 
Hoe wordt een minor beoordeeld? 
Er wordt gekeken naar het niveau van de vakken waaruit de minor bestaat en naar de overlap met 
het reguliere programma. 
Instructie: 
Een minor buiten de UvA wordt middels losse vakken ingediend. Volg de instructies zoals onder 2.2 
Het betreft een vak buiten de UvA en is geen bèta-VU vak vermeld. Aanvullend stuur je informatie 
toe waaruit blijkt dat deze vakken tot de minor behoren. Deze informatie dient in een pdf ge-upload 
te worden (een link kan na enige tijd niet meer werken).  
Zodra je een extern vak van een minor hebt toegevoegd, wordt het automatisch ter goedkeuring 
aangeboden aan de examencommissie. Als de examencommissie akkoord geeft voor de externe 
minor, is dat altijd onder voorbehoud dat er uiteindelijk in je complete Studieplan niet te veel overlap 
is met andere vakken. De definitieve goedkeuring voor extern onderwijs krijg je dus pas als je je 
complete Studieplan ter goedkeuring aanbiedt. Volg de instructies onder 1. Ik wil mijn 
studieprogramma laten goedkeuren als je je hele plan al ter goedkeuring wilt indienen.   
 
Besluit: 
Je krijgt via email bericht wanneer er een besluit over je Studieplan genomen is. Dit besluit kun je dan 
onderaan je Studieplan vinden. 
 
Hoe kan ik een correctie aanbrengen in mijn studieplan? zie 9. Ik wil een correctie doorvoeren in mijn 
Studieplan 
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4. Ik wil vakken uit het buitenland laten goedkeuren als vervanging van verplichte 
vakken 
 
Hoe wordt een vervangend vak beoordeeld? 
Op niveau en inhoud, deze moeten overeenkomen met het verplichte vak dat vervangen wordt. 

Instructies: 
Klik bij het verplichte vak wat je wilt vervangen op het pijltje rechts en kies ‘vervangen door’ en vul 
de informatie van het vak in. 
 
Wat stuur je mee? 
Studiegidstekst en informatie over het niveau van het vak. Het niveau kun je vaak zien aan de code 
van het vak, of aan  de ingangseisen. Ook kun je het programma van de betreffende opleiding in het 
buitenland bekijken. Deze informatie dient in een pdf ge-upload te worden (een link kan na enige tijd 
niet meer werken).   
 
Zodra je een buitenlands vak hebt toegevoegd ter vervanging van een verplicht vak, wordt het 
automatisch ter goedkeuring aangeboden aan de examencommissie.    
Het resultaat van in het buitenland behaalde vakken wordt pas zichtbaar na goedkeuring van je 
complete Studieplan.  
 
Hoeveel vakken kun je indienen? 
Wanneer je nog niet weet in welke buitenlandse vakken je geplaatst wordt mag je enkele extra 
vakken indienen (maximaal 8 vakken in totaal). 
 
Hoe komen de cijfers in het systeem van de UvA? 
Je krijgt van de buitenlandse universiteit een transcript of records dat je inlevert bij het International 
Office van de faculteit. Het International Office bepaalt de omrekening van de studiepunten en de 
Onderwijsbalie FNWI verwerkt dit zodat de vakken met EC’s en een AVV in SIS komen en indien de 
vakken reeds zijn goedgekeurd ook in je Studieplan. Zijn de vakken door de examencommissie nog 
niet goedgekeurd, dien die dan alsnog in. Zonder goedkeuring worden behaalde resultaten niet 
ingevoerd. Het cijfer van extern behaalde vakken wordt pas zichtbaar na goedkeuring van je 
complete Studieplan.  
 
Besluit: 
Je krijgt via email bericht wanneer er een besluit over de vervanging genomen is. Dit besluit kun je 
onderaan je Studieplan vinden. 
 
Hoe kan ik een correctie aanbrengen in mijn studieplan? zie 9. Ik wil een correctie doorvoeren in mijn 
Studieplan 
 
  



Studieplan: informatie en instructies per situatie 
 

5. Ik wil vakken uit het buitenland laten goedkeuren in mijn vrije keuzeruimte 
 
Hoe wordt een vak beoordeeld? 

• Op niveau: per opleiding is bepaald wat het maximum aantal studiepunten is dat je aan 
vakken op eerstejaars niveau mag opnemen in je vrije keuzeruimte. Dit aantal kun je 
terugvinden in de OER van je opleiding. 

• Er mag geen inhoudelijke overlap zijn met andere vakken uit je studieprogramma 

 
Instructies: 
Klik in het betreffende jaar op het pijltje achter ‘voeg keuzevak toe’. Kies vervolgens voor ‘extern vak 
toevoegen’ en vul de informatie van het vak in. 
 
Wat stuur je mee 
Studiegidstekst en informatie over het niveau van het vak. Het gaat er dan om of het een eerstejaars 
vak of een hogerejaars vak is. Dit kun je vaak zien aan de code van het vak, of aan ingangseisen. Ook 
kun je het programma van de betreffende opleiding in het buitenland bekijken. Deze informatie dient 
in een pdf ge-upload te worden (een link kan na enige tijd niet meer werken).   
 
Zodra je een buitenlands vak hebt toegevoegd, wordt het automatisch ter goedkeuring aangeboden 
aan de examencommissie. Als de examencommissie akkoord geeft voor het buitenlandse vak, is dat 
altijd onder voorbehoud dat er uiteindelijk in je complete Studieplan niet te veel overlap is met 
andere vakken. De definitieve goedkeuring voor buitenlands onderwijs krijg je dus pas als je je 
complete Studieplan ter goedkeuring aanbiedt. Volg de instructies onder 1. Ik wil mijn 
studieprogramma laten goedkeuren als je je hele plan al ter goedkeuring wilt indienen.   
Het resultaat van in het buitenland behaalde vakken wordt pas zichtbaar na goedkeuring van je 
complete Studieplan.  
 
Hoeveel vakken kun je indienen? 
Wanneer je nog niet weet in welke buitenlandse vakken je geplaatst wordt mag je enkele extra 
vakken indienen (maximaal 8 vakken in totaal). 
 
Hoe komen de cijfers in het systeem van de UvA? 
Je krijgt van de buitenlandse universiteit een Transcript of records dat je inlevert bij het international 
office van de faculteit. Het international office bepaalt de omrekening van de studiepunten en de 
Onderwijsbalie FNWI verwerkt dit zodat de vakken met EC’s en een AVV in SIS komen en indien de 
vakken reeds zijn goedgekeurd ook in je Studieplan. Zijn de vakken door de examencommissie nog 
niet goedgekeurd, dien die dan alsnog in. Zonder goedkeuring worden behaalde resultaten niet 
ingevoerd. Het cijfer van extern behaalde vakken wordt pas zichtbaar na goedkeuring van je 
complete Studieplan.  
 
Besluit: 
Je krijgt via email bericht wanneer er een besluit over je Studieplan genomen is. Dit besluit kun je dan 
onderaan je Studieplan vinden. 
 
Hoe kan ik een correctie aanbrengen in mijn studieplan? zie 9. Ik wil een correctie doorvoeren in mijn 
Studieplan  
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6. Ik wil een vrijstelling aanvragen 
6.1 Voor een vak 
Klik op het pijltje rechts van de titel van het vak waarvoor je een vrijstelling wilt aanvragen. Kies 
‘vrijstelling aanvragen’. Hierna kun je informatie en documenten om dit te onderbouwen toevoegen. 
Denk hierbij aan de studiegidstekst (incl. aantal EC) waaruit blijkt dat het vak dezelfde inhoud heeft 
en hetzelfde niveau als het vak waar je vrijstelling voor vraagt. Een officieel document waaruit blijkt 
dat je het vak behaald hebt, kun je na voorwaardelijke toekenning van de vrijstelling inleveren bij de 
Onderwijsbalie FNWI. 

6.2 Voor keuzeruimte 
In het betreffende jaar klik bij (vrije) keuzeruimte op het pijltje en kies ‘voeg vak toe’. Je kiest 
vervolgens voor ‘vrijstelling’ hierbij geef je het aantal EC waarvoor je vrijstelling aanvraagt op samen 
met een onderbouwing van je verzoek.  Denk hierbij aan de studiegidstekst (incl. het aantal EC) van 
de eerder/elders behaalde vakken op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt. Een officieel 
document waaruit blijkt dat je het vak behaald hebt kun je na voorwaardelijke toekenning van de 
vrijstelling inleven bij de Onderwijsbalie FNWI. 
 
Zodra je een vrijstelling hebt toegevoegd, wordt het automatisch ter goedkeuring aangeboden aan 
de examencommissie. Als de examencommissie akkoord geeft voor de vrijstelling, is dat altijd onder 
voorbehoud dat het uiteindelijke, complete Studieplan klopt en bijvoorbeeld niet te veel 
vrijstellingen bevat. De definitieve goedkeuring voor de vrijstellingen krijg je dus pas als je je 
complete Studieplan ter goedkeuring aanbiedt. Volg de instructies onder 1. Ik wil mijn 
studieprogramma laten goedkeuren als je je hele plan al ter goedkeuring wilt indienen.   
 
Besluit: 
Je krijgt via email bericht wanneer er een besluit over je Studieplan genomen is. Dit besluit kun je dan 
onderaan je Studieplan vinden. 
 
Hoe kan ik een correctie aanbrengen in mijn studieplan? zie 9. Ik wil een correctie doorvoeren in mijn 
Studieplan 
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7. Ik wil een honours certificaat behalen 
 
Controleer of je het tabblad honours links boven in de pagina van je Studieplan 
ziet. Je kunt op dit tabblad de gevolgde of te behalen honours vakken invullen. 
Je kan het honoursprogramma op 2 manieren indienen: 

1. Wil je alleen de honoursvakken ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie klik 
dan op ‘Honours aanbieden ter goedkeuring’. Hiermee heb je nog niet je volledige 
studieprogramma laten goedkeuren door de examencommissie, wat noodzakelijk is om te 
kunnen afstuderen. Check op de website van je opleiding wat hiervoor de deadline is. 

2. Wil je zowel de honoursvakken als de rest van je studieprogramma voorleggen aan de 
examencommissie: het volstaat om op de knop ‘Aanbieden ter goedkeuring’ op de 
hoofdpagina te klikken. Beide programma’s worden dan gelijktijdig beoordeeld. 

 
Ben je gestopt met het honoursprogramma en staat het tabblad nog in je studieplan dan dien je twee 
dingen te doen: stuur een email naar de honourscoördinator om je af te melden voor honours, en 
klik je in het tabblad ‘Honours Programme’ op de knop ‘afmelden’.  Pas nadat je je hebt afgemeld 
voor het honoursprogramma (en het tabblad niet meer in je Studieprogramma Studieplan staat)  kun 
je het Studieplan indienen. 
 
Besluit: 
Je krijgt via email bericht wanneer er een besluit over je Studieplan genomen is. Dit besluit kun je 
onderaan je Studieplan vinden. 
 
Hoe kan ik een correctie aanbrengen in mijn studieplan? zie 9. Ik wil een correctie doorvoeren in mijn 
Studieplan 
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8. Ik wil extra vakken/ extracurriculaire vakken opnemen 
 
Extra vakken boven de 180 EC voeg je toe op het tabblad ‘extracurriculair’ dat links boven te vinden 
is. Bij Wiskunde mag een studieprogramma meer dan 180 EC bevatten en voeg je extra vakken 
gewoon toe (er is dan ook geen tabblad extracurriculair bij deze opleiding). NB: het gemiddelde cijfer 
zoals vermeld in het Studieplan wordt vermeld op je diploma.   
Je kan extracurriculaire vakken alleen indienen samen met je gehele studieprogramma. 
Klik op de knop ‘Aanbieden ter goedkeuring‘ op de hoofdpagina om het programma naar de 
examencommissie te sturen.  
  
Indien je na goedkeuring van een extracurriculair vak besluit dit toch niet te volgen, dien je dit te 
verwijderen en je programma Studieplan opnieuw in te dienen. Je diploma-aanvraag wordt niet in 
behandeling genomen als er een vak in je goedgekeurde Studieplan staat dat je niet behaald hebt.  
 
Besluit: 
Je krijgt via email bericht wanneer er een besluit over je Studieplan genomen is. Dit besluit kun je 
onderaan je Studieplan vinden. 
 
Hoe kan ik een correctie aanbrengen in mijn studieplan? zie 9. Ik wil een correctie doorvoeren in mijn 
Studieplan 
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9. Ik wil een correctie doorvoeren in mijn Studieplan 
 
Wil je dit doen terwijl het verzoek ter goedkeuring in behandeling is bij de examencommissie, stuur 
dan een email naar de examencommissie met de vraag je verzoek af te wijzen.  
 
Als je Studieplan al goedgekeurd is, dan kun je het altijd weer wijzigen, maar dan moet je het wel het 
opnieuw indienen ter goedkeuring. 
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