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Beste BO gebruikers/vrienden van ODS,
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Voor meer informatie over UT-ODS kun je terecht op de UT-ODS website.
Heb je vragen gekregen die je zelf niet uit SMS, OSIRIS of Syllabus+ kan genereren, geef je vraag dan door
aan ods@utwente.nl

BO4 training
Naar aanleiding van onze vraag in de nieuwsbrief van februari of er behoefte is aan een BO4 training zijn
er een aantal (8) reacties van jullie binnen gekomen. Met ICTS zijn we aan het bekijken of we binnen de
UT een gezamenlijke training kunnen aanbieden. Dit hangt af van de interesse van de BO gebruikers van
de andere UT instellingssystemen (buiten onderwijs).
Daarnaast hebben we naar aanleiding van de reacties het idee opgevat om vanuit ODS regelmatig een
inloop uur te plannen waarin iedereen langs kan komen met vragen die betrekking hebben op het
gebruik van BO4 met betrekking tot de universes osman, syllabus+ of SMS.
Volgende keer meer informatie hierover.

Aanmeldoverzichten bachelor studiejaar 2015 op de site Feiten en cijfers
De aanmeldoverzichten op de website Feiten en cijfers voor het studiejaar 2015 worden al weer goed in
de gaten gehouden. Ook de eerste vragen zijn al weer binnen gekomen.
Daarom nog even alles op een rij.
- Welke gegevens worden hier gepresenteerd?
- Wat is de bron van de gegevens?
- Waarom vind ik hier andere aantallen dan in OSIRIS?
Uitleg verschil vooraanmeldingen Studielink en vooraanmeldingen OSIRIS
Elke week worden er aanmeldingscijfers gepubliceerd voor het nieuwe jaar.
Deze gegevens zijn gebaseerd op bestanden die door Studielink worden aangeleverd en zijn voor de UT
belangrijk om te kunnen zien hoe de aanmeldingen verlopen ten opzichte van de andere instellingen.
Deze aantallen roepen vragen op als je in OSIRIS zelf overzichten wilt gaat maken van de aanmeldingen,
de aantallen in OSIRIS zijn veel hoger. Hoe komt dat?
Aanmeldingen Studielink

In het overzicht is het landelijk marktaandeel van de opleidingen en de UT als geheel te vinden.
Omdat alle universiteiten met hetzelfde bestand werken, is afgesproken dezelfde criteria te hanteren.
Dit betekent dat we een gewogen inschrijving tellen.
gewogen aantal = inschrijving student / aantal actuele inschrijvingen student
Hierdoor zal de optelling van alle inschrijvingen niet leiden tot meer dan het werkelijke aantal potentiële
WO-studenten. In deze telling worden hogerejaars studenten, herinschrijvers en deeltijders uitgesloten.
Aanmeldingen OSIRIS
Het aantal aanmeldingen in OSIRIS hangt af van de selectiefilters die je gebruikt. Omdat Studielink de
landelijke definitie gebruikt ( gewogen aantal) zul je in OSIRIS nooit hetzelfde aantal aanmeldingen
krijgen als in Studielink.
Een student die zich bij 2 instellingen heeft aangemeld telt in Studielink voor 50% mee voor de UT maar
in OSIRIS als 100% UT student.

ODS updates
 Teamtraining IM-FAB
Op maandag 23 en dinsdag 24 maart wordt de ODS mailbox niet gelezen in verband met een
teamtraining van IM-FAB.
 Update Syllabus+
Op vrijdag 10 april wordt een update uitgevoerd voor Syllabus+, dit heeft GEEN gevolgen voor
het gebruik van de universe.

De UT-ODS nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt ook via de UT-ODS website gepubliceerd. De volgende nieuwsbrief kunt u
verwachten in de eerste week van de volgende maand. Tenzij er weinig nieuws is, dan sparen we het op
voor de maand erop volgend.
Tot de volgende nieuwsbrief!
ODS, by IM-FAB

