
MyPortal 2020 / 2021                                 NL 

MyPortal is de digitale onderwijsportal voor jouw onderwijs bij Wageningen University. In deze portaal is informatie uit 

verschillende systemen samengevat. Alle studenten en docenten hebben toegang tot hun persoonlijke MyPortal pagina. 

 

Inloggen op MyPortal 

Open een internet browser (bij voorkeur Google Chrome of Mozilla Firefox), ga naar MyPortal.wur.nl en log in met je 

WUR-account naam en password. 

 

Aanmelden voor vakken 

Bij Wageningen University is een academisch jaar onderverdeeld in 6 perioden. De eerste periode start in september; 

de laatste in mei van dat academisch jaar. Voordat een periode begint moet je je aanmelden voor de vakken die je wilt 

gaan volgen. Wij hebben eerstejaars BSc studenten al aangemeld voor hun vakken in periode 1. Eerstejaars 

MSc studenten die starten in september 2020 krijgen aanvullende informatie over aanmelden voor vakken 

tijdens de Algemene Introductie Dagen (op 13, 14, 18 en 19 augustus). Belangrijke data voor aanmelden in 

2020/2021 staan in Tabel 1. 

 

Roosterprogramma TimeEdit 

 

Vanaf het academisch jaar 2020/2021 vind je je rooster in het nieuwe roosterprogramma TimeEdit.  

Lees er meer over op de pagina ‘Studiegids en rooster’: <link: www.wur.nl/rooster>. Hier vind je ook veel gestelde 

vragen. 

Je kunt ook direct naar je rooster via de link in het “Course Schedule” onderdeel van MyPortal: te.wur.nl (zie ook 

schermafbeelding hierboven). 

 

Brightspace 

Brightspace is het Leer Management Systeem van Wageningen University.  In Brightspace vind je het lesmateriaal voor 

je (werk)colleges en practica. Verder staan er in Brightspace belangrijke berichten van je docenten. Deze berichten 

worden ook getoond onder het kopje [Brightspace announcements]. Je komt in Brightspace voor een vak via de link 

<Brightspace> onder het kopje [Programme] (zie ook schermafbeelding hierboven).  
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Tabel 1: Uiterste aanmelddata voor aanmelden vakken 2020 / 2021 

 

 

 

 

1 Voor eerstejaars MSc studenten is de uiterste aanmelddatum 1 september 2020. 

 

Aanmelding voor vakken in 2020 / 2021 is mogelijk vanaf eind juli 2020 

• Wanneer je je aanmeldt voor een (her)tentamen, ben je ook verplicht op dat tentamen te verschijnen. 

Wanneer je dat niet doet, krijg je als beoordeling ‘N.V.’ (niet verschenen). Wanneer je zo’n beoordeling hebt 

gekregen, wordt je van deelname aan dat tentamen in de eerst volgende periode uitgesloten, tenzij je een 

aanvaardbaar beroep doet op overmacht of persoonlijke omstandigheden en dit verzoek schriftelijk uiterlijk 

twee weken na het tentamen bij de examinator indient. (art. 15.3 van de Regels en Richtlijnen 

Examencommissies Wageningen University); 

• Per periode kun je jezelf voor in ieder geval twee vakken aanmelden. Wil je jezelf voor meer dan twee vakken 

aanmelden, dan geldt een maximum van 15 credits per periode. Één credit staat voor een studielast van 28 

uur in het European Credit Transfer System; 

• Wil je meer dan 15 credits volgen in één periode, vraag dan de vakcoördinator van het vak waarmee je de 15 

credits overschrijdt, om jou aan de melden. De vakcoördinatoren staan vermeld bij de vakbeschrijvingen in 

de studiegids; 

• Als je je voor een vak aanmeldt, word je automatisch aangemeld voor het bijbehorende tentamen; 

• Ben je te laat met aanmelden, dan kan de vakcoördinator van het vak je nog aanmelden. De vakcoördinator 

beslist of je nog tot het vak wordt toegelaten; 

• Je hoeft je niet aan te melden voor stages (internschip) en afstudeervakken (thesis). 

 

 

Hoe aanmelden voor vakken? 

Je vindt alle vakken van je studieprogramma door in MyPortal onder het kopje “Programme” te kiezen voor de ‘radio 

button’ [Programme]. 

 
 

Onder de vakcode van het vak vind je de knop <Register for course>. Klik erop en een pop-up venster verschijnt 

waarin het jaar/periode moet kiezen en je aanmelding moet bevestigen door op <Register> te klikken. 

Wanneer het vak waarvoor je jezelf wilt aanmelden niet verschijnt onder [Programme], ga dan naar het zoekveld onder 

het kopje “Study Handbook” en vul daar de naam van het vak in. 

Nadat je bent aangemeld voor een vak verschijnt er een bevestigingstekst: “The following course is successfully 

registered: ....”. 

Wanneer je meer hulp nodig hebt, bekijk dan de instructievideo “How to Register for a course”!: 

youtube.com/embed/IJgP7QIqZHs 

Bekijk de instructievideo “How to Register for a resit exam” wanneer je een tentamen niet hebt gehaald en je jezelf wilt 

registreren voor een hertentamen: youtube.com/embed/scgmUzCJ41M 

 

Kom je ergens niet uit of gaat er iets mis? Neem dan contact op met de Servicedesk IT: 

• Telefoon:  +31 (0)317 488 888; 

• E-mail:  Servicedesk.IT@wur.nl; 

• Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 h. 

 

IT Servicepunt (voor password reset, hands-on hulp voor mobiele telefoons en privé apparaten. 

Balie in het FORUM gebouw, naast de receptie (building 102, Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen) 

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 8:00 – 17:30; afwijkende openingstijden tijdens Corona tijden, feestdagen 

en tentamenweken. Raadpleeg de informatieschermen in de onderwijsgebouwen voor meer informatie. 

 

 
 

Programme ‘radio button’ 
Naam van jouw studieprogramma 

Knop voor aanmelden vak 

Website met informatie 
over jouw 

studieprogramma 

Beschrijving van jouw 
studieprogramma 

Periode Uiterste aanmelddatum Vakken met een maximum 

1 09 augustus 1 02 augustus 
2 27 september 20 september 
3 29 november 22 november 
4 17 januari 10 januari 
5 14 februari 07 februari 
6 11 april 04 april 

https://www.youtube.com/embed/IJgP7QIqZHs
https://youtube.com/embed/scgmUzCJ41M
mailto:Servicedesk.IT@wur.nl

