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Hoofdstuk 1

Indienen voorkeuren minoren

Van maandag 2 mei (13:00u) tot en met woensdag 11 mei (13:00u) 2022 kun je in OSIRIS
Student (o.a. te bereiken via myeur.nl) maximaal 5 voorkeuren indienen.
Je kan hierbij kiezen uit EUR-minoren, LDE-minoren, Leidse minoren en Delftse minoren.
Let op: hoe minder voorkeuren je opgeeft, hoe groter de kans dat je niet wordt ingeloot op een
minor. Het maakt voor je plaatsingskansen niet uit wanneer je tijdens de aanmeldperiode je
voorkeuren indient.
Stap 1
Ga naar OSIRIS Student en klik op ‘Inschrijven’.

Stap 2
Klik op ‘Minor Voorinschrijving’
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Stap 3
Selecteer de minoren van jouw keuze en klik op de groene knop met de witte pijl rechtsonder in
beeld.

Als je niet aan de toelatingseisen van een minor voldoet, kan je deze ook niet selecteren. Je
krijgt dan de volgende melding.
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Stap 4
Vervolgens zie je een overzicht van de minoren die je hebt gekozen. Bij deze stap kan je de
volgorde van je voorkeuren veranderen. Klik op de grijze lijntjes rechts naast de minor en sleep
deze naar de gewenste plek. Zet de minor die je het liefst wil volgen op 1, jouw tweede keuze
op 2, enz. Klik vervolgens op de groene knop onderaan in beeld.

Stap 5
Bevestig vervolgens je voorinschrijving. Rechts in beeld zie je de minoren die je hebt
geselecteerd. Je kan je voorkeuren nog wijzigen door op ‘Wijzigen’ te klikken.
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Stap 6
Na dat je op ‘Bevestig voorinschrijving’ hebt geklikt, krijg je een bevestiging onder in beeld.

Stap 7
Je kan je voorkeuren zien door op ‘Toon mijn inschrijvingen’ te klikken.

Klik op ‘Minoren’ boven in de grijze balk.

Hier zie je een overzicht van jouw voorkeursminoren.
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Hoofdstuk 2
Wijzigen voorinschrijving minoren
Van maandag 2 mei (13:00u) tot en met woensdag 11 mei (13:00u) 2022 kun je in OSIRIS
Student (o.a. te bereiken via myeur.nl) maximaal 5 voorkeuren indienen.
Je kan hierbij kiezen uit EUR-minoren, LDE-minoren, Leidse minoren en Delftse minoren.
In deze periode is het ook mogelijk om van voorkeuren te wisselen.
Stap 1
Ga naar OSIRIS Student, klik op ‘Inschrijven’. Klik vervolgens op ‘Minor voorinschrijving’.

Stap 2
Klik op ‘Wijzigen’ om wijzigingen door te voeren.
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Stap 3
Nu kan je wijzingen doorvoeren. Je kan minorvoorkeuren verwijderen en toevoegen.
Klik, als je klaar bent, op de groene knop onderin beeld.
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Stap 4
Vervolgens kan je de volgorde van je minorvoorkeuren aanpassen. Klik op de grijze lijntjes
rechts naast de minor en sleep deze naar de gewenste plek. Klik vervolgens op de groene knop
onderaan in beeld.

Stap 5
Bevestig je voorinschrijving. Rechts in beeld zie je de minoren die je hebt geselecteerd. Je kan je
voorkeuren nog aanpassen door op ‘Wijzigen’ te klikken.

Stap 6
Nadat je op ‘Bevestig voorinschrijving’ hebt geklikt, krijg je een bevestiging onder in beeld.
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Stap 7
Je kan je voorkeuren zien door op ‘Toon mijn inschrijvingen’ te klikken.

Klik op ‘Minoren’ boven in de grijze balk.

Hier zie je een overzicht van jouw voorkeursminoren.
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Hoofdstuk 3
Verwijderen voorinschrijving minoren
Van maandag 2 mei (13:00u) tot en met woensdag 11 mei (13:00u) 2022 kun je in OSIRIS
Student (o.a. te bereiken via myeur.nl) maximaal 5 voorkeuren indienen.
Je kan hierbij kiezen uit EUR-minoren, LDE-minoren, Leidse minoren en Delftse minoren.
In deze periode is het ook mogelijk om je minor voorkeuren te verwijderen. Hierdoor doe je
niet mee aan de loting, en word je niet ingeschreven voor een minor.
Stap 1
Ga naar OSIRIS Student, klik op ‘Inschrijven’. Klik vervolgens op ‘Toon mijn inschrijvingen’.

Stap 2
Klik op ‘Minoren’ boven in de grijze balk. Klik vervolgens op een willekeurige minor.
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Stap 3
Nadat je op een willekeurige minor hebt geklikt, verschijnt er rechtsboven in beeld een groene
knop ‘Verwijder voorinschrijving’. Als je op deze knop klikt worden al jouw voorkeuren
verwijderd.

Nadat je op de knop ‘Verwijder voorinschrijving’ hebt geklikt, moet je deze actie bevestigen.
Doe dit door op ‘OK’ te klikken. Klik op annuleren als je je voorkeuren NIET wil verwijderen.
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Nadat je op ‘OK’ hebt geklikt, krijg je onder in beeld de bevestiging dat je voorinschrijving is
verwijderd.
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