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Hierbij de tweede ODS nieuwsbrief. Deze keer vind je hierin informatie over:
1. MOMI rapport studiejaar 2013 verbeterd
2. SKC overzicht vooraanmelders beschikbaar voor KU VOLG
3. Website feiten en cijfers
Uitleg verschil vooraanmeldingen Studielink en vooraanmeldingen OSIRIS
4. De UT-ODS nieuwsbrief
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

1. MOMI rapport studiejaar 2013 verbeterd
Er is een verbeterde versie van het MOMI overzicht met de naam: MOMI studiejaar
2013_versie april 2014. Het staat in de map: Student en Onderwijs>Gedeelde
rapporten>MOMI studiejaar 2013_versie april 2014.
De aanleiding hiervoor was dat in sommige gevallen het aantal EC’s niet juist werd getoond. In
deze nieuwe versie wordt het geldend resultaat getoond zonder een koppeling te maken met
de opleiding.
Tip voor het uitdraaien: op het eerste tabblad (Per opleiding of faculteit) kun je filteren naar
eigen faculteit/opleiding.

2. SKC overzicht vooraanmelders beschikbaar voor KU VOLG
Voor het proces voor het aankomend studiejaar 2014 hebben jullie onlangs een mail gehad.
Vanuit OSIRIS kun je op verzoek een rapport aanmaken door het invoeren van selectiefilters.
De 1e keer is het even wat werk. De volgende keren zal het overzicht aangemaakt kunnen
worden met een ‘druk op de knop’.
Voor het studiejaar 2015 is het de bedoeling dat er voor het SKC/Matching traject in de
systemen (vooral Studielink) input gaat komen vanuit de opleidingen (uiterlijk 1 september)
zodat IM-FAB nog een maand de tijd heeft om de systemen in te richten (deadline 30
september). Te zijner tijd worden jullie hierover verder geïnformeerd.
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3. Website feiten en cijfers
Regelmatig krijgen we vragen over de website ‘Feiten en cijfers’:
- Welke gegevens worden hier gepresenteerd?
- Wat is de bron van de gegevens?
- Waarom vind ik hier andere aantallen dan in OSIRIS?
- Wie beheert deze pagina?
Daarom willen we jullie hierover graag wat meer vertellen.
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.

4. De UT-ODS nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt ook via de UT-ODS website gepubliceerd. In de volgende UT-ODS
nieuwsbrief vindt je o.a. meer informatie over:
 Het vernieuwde BSA rapport
Tot de volgende nieuwsbrief!
ODS
By IM-FAB

UT ODS
Nieuwsbrief mei 2014

2

