OSIRIS Docent cijferverw erking
Flyer Docent
Heb je als ‘docent’ geen autorisatie voor/toegang tot OSIRIS? M eld je dan bij je opleidingsdirecteur .
opleidingscoördinator. Hij/zij stemt de docenten die zelf mogen registreren in OSIRIS af met de
projectleider.
Om OSIRIS Docent te gebruiken kunt u het beste Google Chrome of Firefox gebruiken als brow ser.
De volgende rollen zijn in OSIRIS Docent cijferverw erking vastgesteld:
ROL: TUTOR
Kan GEEN resultaten
registreren.
Kan WEL resultaten inzien.

ROL: DOCENT
Kan WEL resultaten
registreren.
M ag GEEN resultaten
elektronisch ondertekenen
(vaststellen).

ROL: EXAM INATOR
Kan WEL resultaten
registreren.
M ag WEL resultaten
elektronisch ondertekenen
(vaststellen).

Toegang OSIRIS Docent resultaatinvoer
In de w ebapps – medew erkers kies je voor de applicatie OSIRIS Docent/Begeleider.

Resultaatverw erking
1. Klik in OSIRIS op de button ‘Resultaten’. Hier selecteer je vervolgens:
a. Het collegejaar;
b. Namens w ie je het resultaat w ilt invoeren;
c. Kies de cursus w aarvan je de toets resultaten w ilt invoeren;
2. Na het selecteren van de cursus , krijg je een nieuw venster w aarin je de toets kan
selecteren.
3. Na het selecteren van de toets verschijnt de venster met daarin de studentnummers (en de
namen) van de studenten die zich hebben ingeschreven.
In dit venster kan je de resultaten invoeren. Dit kan zow el handmatig als met het inlezen van
een bestand.
4. Na het invoeren van de resultaten moet je de resultaten opslaan.
5. Zijn alle resultaten opgeslagen? Klik dan op volgende en bevestig de resultaten door:
Toetsen van voor 1/9/2015 > op ‘handmatig ondertekenen te klikken. Deze actie
levert een PDF op die u door de examinator laat ondertekenen en inleveren bij BOZ.
b. Toetsen van na 1/9/2015 > op ‘klaarzetten voor ondertekening’ te klikken. Hiermee
w orden de resultaten voor de examinator klaargezet in OSIRIS Docent voor
elektronische ondertekening.
a.

6. Als de resultaten zijn opgeslagen kan je via de ‘i’ de historie van het resultaat zien.
7. Naast de numerieke resultaten (max. 1 decimaal) is het bij enkele resultaten mogelijk om de
volgende tw ee resultaten te registreren:
a. NVD: niet voldaan
b. V: voldaan
8. Als je klaar bent met het invoeren resultaten sluit je Osiris Docent af.
Zie voor meer informatie de w ebsite van Osiris Docent.

