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Agenda 

• Inleiding (leerdoelen) 

• Osiris e-coach en overzichten 

• Rapportages OsMan 
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Inleiding 

• Osiris e-coach 

• Osiris Overzichten 

• Ontwerp OsMan rapportages 

• Training vandaag 

– Hoe doe ik het? 

– Wat heb ik er aan? 
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Naslag documenten 

• Naslag documenten op website:  
http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/  

• Informatievoorziening 
– Handboek Overzichten uit Osiris  

– Handleiding rapportages bij Osiris Universe (versie 20120615) 
(OsMan rapportages) 

• Osiris  klik: Handleidingen en documentatie 
– Cursus OSIRIS-Docent/Begeleider voor studieadviseurs (pdf) 

 (maar dit betreft de oude Osiris Docent Front Office, zonder E-coach) 
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http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/


Osiris front-office docent 

 

Hoe doe ik het? 

Praktisch 
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Gebruiken Osiris e-coach 
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Gebruiken Osiris E-coach (2) 
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Gebruiken Osiris E-coach (3) 

• Groslijst 

• Exporteren 

• Excel 
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Groslijst (1) 
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Groslijst (2) 
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Exporteren 

• selecteer enkele of alle studenten 

• Klik exporteren 

• Mogelijkheden: 

– E-mail (1 lijst mailadressen die te kopiëren valt) 

– Excel (bestand met studie adres of tweede adres) 

– Pasfotolijst (pdf) 
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Exporteren gegevens naar Excel (2) 



Export Excel bestanden uit Osiris Front 
Office docent 

• Tekst geen getallen (zowel Groslijst als Excel) 

• Bewerkingen vóór zelf spelen met Excel 
bestand 
– Enable editing 

– Control + F: find and replace:  
“.” vervangen voor “,”  

– Selecteer alle getallen, klik op uitroepteken, linker 
muisknop, convert to numbers 

• Selecties en filteren 

• Voordoen 
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E-coach geavanceerd zoeken 
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E-coach geavanceerd zoeken (2) 
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Let op al de 
mogelijkheden 
= 
> 
< 
<> 
 
Gedeelte woord , 
bijvoorbeeld 
achternaam 
%Jans% 
 
Wat vinden jullie 
van selectie 
parameters? 
 

https://osiris.utwente.nl/docent/Filters.do?moduleName=DOCENT_ECOACH&blockName=ECOACH


Osiris E-coach 

• Voordoen 

– Exporteren 

– Groslijst 

– Excel 
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Osiris E-coach (1) 

• Oefenen 

– Selectie maken voor je eigen opleiding 

– E-coach SVO 

– E-coach Groslijst (met geavanceerd zoeken) 

– E-coach Exporteren 

– E-coach Excel 
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Overzichten in Front-office 
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Een aantal overzichten 

– Adreslijsten 

– Studievoortgang 

– Toets resultaten 

– Inschrijvingen 

– Type studenten 
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Overzichten in Front-office (2) 

• Vergaderlijst examencommissie 
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Overzichten in Front-office (3) 
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Overzichten in Front-office (4) 
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Osiris Front-office overzichten 

• Voordoen 

– Vergaderlijst examencommissie 
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Osiris front-office docent 

 

Wat kan ik er mee? 
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Studievoortgang 

• E-coach SVO (PDF) 
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Studievoortgang (1) 

• E-coach groslijst 
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Studievoortgang (2) 

• Excel 
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Studievoortgang (4) 

• Overzichten “Studievoortgangsoverzicht” 
– Alle actieve studenten 

– Compact SVO 

– Controle aantal toetspogingen 

– Uitgebreide weergave van het studievoortgangsoverzicht 

– Alle actieve bekostigde studenten 

– Alle actieve studenten met een op te geven examendoel 

– Alle actieve Bachelor studenten van een bepaalde opleiding, hoofdfase als examendoel 

• Bijvoorbeeld: alle studenten opleiding… cohort… 
collegejaar… voortgang punten vanaf 30 – 40 
– PDF met 97 pagina’s (2 - 3 per student) 

– Duurt lang voordat is uitgedraaid 
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Studievoortgang (5) 

• Overzichten “Vergaderlijst examencommissie” 
– Specifieke opleiding, cohort, collegejaar, voortgang studiepunten tussen .. en .. 

– Lijst met namen studenten en hoeveel studiepunten behaald. 
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Studievoortgang (6) 

• Overzichten “Overzicht aantal punten per 
blok” 

– Lijst namen en behaalde punten specifiek blok 
specifiek jaar. 
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Studievoortgang (7) 

• Grijp terug op handleiding “overzichten” 
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Studievoortgang (8) 

• Oefenen 

– E-coach SVO 

– E-coach Groslijst (met geavanceerd zoeken) 

– E-coach Excel 

– Overzichten (Vergaderlijst Examencommissie) 

– Overzichten (Studievoortgangsoverzicht) 

– Overzichten (Overzicht aantal punten per blok) 

– Overzichten (nog te volgen onderwijs) 

 
32 



Vergelijking E-coach - Overzichten 

• E-coach groslijst en Excel 

– Breed overzicht in Excel.  

– Extra bewerkingen Excel voordat ermee te werken 
valt 

• Overzichten 

– Door specifieke selectie, overzicht 
probleemstudenten 

– Uitvoer in pdf 
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OSMAN 
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OsMan: Startpagina van Infoview 
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Web applicaties, Infoview 



Gebruiken rapportages (1) 

• Dubbel klik op  

gewenste 

rapportage 
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Gebruiken rapportages (2) 

• Parameters invullen OsMan 

– Verkort 
 
 
 
 
 
 

– Geavanceerd volgende pagina 
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38 
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Filteren in OsMan 



Exporteren naar Excel 

• Verder werken met ruwe data of grafieken 

 

• Security uitzetten, 
selectie opnieuw maken 

 

 

• Opslaan gegevens,  
datum export in bestandsnaam 
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Osman UT 019 Controle 3de poging 
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Grijp terug op 
handleidingen! 
 
Denk aan 
rapportages 
toetsniveau in 
Osiris Front-office 



Osiris UT 021 studievoortgang per 
cohort 

• Filteren op NL/internationaal  (binnen 
internationaal op EER en Niet-EER) 

• Voortgang op jaar, semester en kwartiel 
niveau 

• Gegevens exporteren naar Excel, bewerken 
naar eigen wensen  

 

• Voordoen 
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OsMan rapportages 

• Oefenen 

– OSIRIS UT 021 Studievoortgang per cohort 

– OSIRIS UT 019 /020 Controle 3de kans 

– OSIRIS 003 Slagingspercentage toets 

– OSIRIS 006 Ranking afgestudeerden 

 

• Discussie 

– Osiris Docent (E-coach / Overzichten) versus OsMan 
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Vragen?  Ga naar Key-User 
 
Gebruiksmogelijkheden, bespreek in 
Studieadviseurs overleg 
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Hoe verder? 


