
Inwerken onderwijssystemen

Als je bij de Universiteit Twente gaat studeren zijn er een aantal onderwijssystemen (lees websites) 
die je zal gaan gebruiken: 

- Canvas: Hier kan je je opdrachten, vakinformatie, deelcijfers en berichten van docenten 
vinden. Je zal deze website veel gaan gebruiken! 

- OSIRIS: Dit is het administratie systeem van de UT. Hier kan je je inschrijven voor modules 
en je cijfers zien. 

- Roosters: Op deze website kan je je persoonlijke rooster vinden. Erg handig om te weten :P 
- SLT Inschrijfsysteem / Website TN: Dit is het systeem waarmee je je kan inschrijven voor de

verplichte practica. Je komt ook langs de webpagina van TN, die ook erg handig is! 
- Studentmail: Extreem belangrijk, hierop zullen docenten je proberen te bereiken. Daarnaast

zullen je medestudenten je ook hier op mailen, omdat je elkaar heel makkelijk kan vinden 
met de telefoongids. 

- People pages: Veruit de makkelijkste manier om e-mails en titels te vinden van docenten en
medewerkers. 

- Notebook Service Center: Dit gebruik je vooral om de softwarepakketten die je nodig hebt 
voor de studie te downloaden. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen een keer deze websites heeft gezien, hebben wij dit document 
opgesteld. Volg alle onderlijnde stappen op je pc. Alle overige stukken zijn bedoeld als naslagwerk, 
anders past het niet in het tijdsslot voor het programma.  

Verder kun je op een later moment ook nog deze pagina bekijken 
https://www.utwente.nl/en/educational-systems/new-students/ of de volgende filmpjes op 
youtube Educational Systems University of Twente - YouTube (https://www.youtube.com/playlist?
list=PLtjDpPswvRlvgiTvx58exo31vEgkytplI). 

Je hebt ongeveer 20 minuten nodig om alle websites langs te lopen. 

Alvast een tip voor het inloggen: Dit doe je eigenlijk altijd met dezelfde methode. Je username is “s”
en dan je studentnummer, bijvoorbeeld s1234567. Je wachtwoord is het wachtwoord dat je 
gekregen hebt. 

  
De op de deze pagina genoemde systemen zijn bijna allemaal te bereiken via www.utwente.nl 
onder quicklinks in student services in Student Services/Contact in Onderwijs 
https://www.utwente.nl/onderwijs/student-services/ 
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Scrol naar beneden. Op deze pagina zijn dan een aantal snelkoppelingen te vinden naar 
veelgebruikte onderwijssystemen. 

 

 

KITN 2022



Inwerken onderwijssystemen

OSIRIS 
Klik op de snelkoppeling OSIRIS ‘student’ of Je kan naar OSIRIS gaan via 
https://osiris.utwente.nl/student/StartPagina.do     of via   http://utwente.nl/osiris 

Na het inloggen kom je op de “Personalia” pagina. Hier zie je dingen als je adres en 
contactgegevens. Op deze pagina moet je ook je pasfoto uploaden! 

Voor jullie is de pagina “Inschrijven” op dit moment belangrijk, klik hier dan ook op.

Als je je wilt inschrijven voor een module moet je op “Examenonderdeel” klikken,  en vervolgens op 
“Bachelor Technische Natuurkunde - Bachelor-hoofdfase”. Je moet “Module 1” hebben. Dit is de 
eerste module van het eerste jaar. Onderaan de pagina staat “Volgende”. Hier moet je op klikken. 
Vervolgens klik je op “Inschrijven”, ook onderaan de pagina.

Het gebeurt soms dat de modules niet in deze lijst staan, in dat geval moet je ze zelf zoeken. Dit doe 
je het gemakkelijkst door bij de pagina “Cursus/Zoek een cursus” bij “collegejaar” 2022 in te vullen, 
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en bij “coördinerende opleiding” Bachelor Technische Natuurkunde. Nu krijg je een lijst van alle 
modules bij TN te zien.

Als je de juiste module hebt gevonden, klik je op “Dynamica en Relativiteit M1”.

Klik nu onderin op “Inschrijven” om je in te schrijven voor de module! Je ziet daarna best 
verwarrend bijna hetzelfde scherm, maar bovenaan de pagina staat “Je bent ingeschreven voor de 
volgende cursus”: 

Nu ben je ingeschreven voor de module.
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Als je dit wilt zien kan je bij inschrijvingen op overzicht inschrijvingen klikken en zie je ook de module
onderdelen (je vakken) staan. Hieronder is een voorbeeld gegeven uit module 4 van het tweede 
jaar.

Canvas
Om naar Canvas te gaan kun je de snelkoppeling gebruiken of ga je rechtstreeks naar 
https://canvas.utwente.nl/     . Log weer in met je studentnummer en wachtwoord.    

Dit is het “Canvas Dashboard” waar alle courses staan die je volgt. Je kan zelf instellen welke courses
op je dashboard wil hebben staan. In het menu links staan de volgende handige dingen:

- Account: Hier kan je je account zien en je instellingen aanpassen.
- Courses:  Hier kan je alle courses zien die je volgt.
- Calendar: Hier kan je een rooster zien met alle deadlines. Tentamens zijn te zien in het 

rooster.
- Inbox: Hier kan je een overzicht zien van alle berichten van docenten.
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Je gebruikt Canvas om informatie voor een bepaald vak of bepaalde module op te vragen. Als je 
ingeschreven staat in OSIRIS voor de module, dan staan de vakken van een module onder het kopje 
“Courses”. Ga nu naar TN MOD01 Dynamica en Relativiteit  .  

In Canvas staat ook de groepsindeling voor het eerste kwartiel. Dit zijn de groepen waarmee je 
practicum en project doet. De opleiding zet voor het eerste kwartiel iedereen van jouw doegroep in 
een practicum en werkcollege groep bij elkaar.

Als je op de eerste module van TN klikt, dan kom je op de Canvas-pagina van de module. De handige
links zullen stap voor stap worden uitgelegd:

- Announcements:   Hier zie je dus mededelingen van de docenten over toetsen, cijfers, 
herkansingen, werkcollege opgaven, etc. 

- Course Information: Op deze pagina kan je allemaal “formele” informatie vinden, zoals de 
docenten van dat kwartiel, de cursusdoelen en de werkvormen etc. Hier komt ook een TN 
pagina, waar meldingen die opleidingsgericht zijn weergeven worden.

- Modules: Hier staat onder Algemene informatie een iets uitgebreidere beschrijving van de 
module. Hier staan ook voor de verschillende module-onderdelen van de module de 
organisatorische zaken per onderdeel en de bestanden die je nodig zult hebben. Waaronder
je groepsindeling.

- Syllabus: Hier staan in een overzicht alle opdrachten met inleverdata bij elkaar.
- Grades: Hier staat een overzicht van je cijfers.
- People: Hier staan, naast de onderwijsstaf, alle mensen die zich hebben ingeschreven voor 

de module. Als je jezelf kan inschrijven voor een groep dan kun je hier zien voor welke groep
studenten zich hebben ingeschreven.

- Assignments: Hier staan de opdrachten die je moet inleveren.
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Roosters 
Klik op de snelkoppeling Rooster(mytimetable) of ga naar je rooster via   https://rooster.utwente.nl/   

Klik nu op “LOG IN” helemaal rechts bovenin 

  
Nu kan je je rooster zien. Maar waarschijnlijk is die nog helemaal leeg. Om een rooster toe te voegen
moet je op “Add timetable” klikken, in de balk rechts, en dan “Module/study programme” 
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Het makkelijkste is om daarna te filteren op programma (“filter on programme”) en dan kies je 
natuurlijk voor TN: 

Vink de eerste module aan, die heet “Technische Natuurkunde MOD01 …” en klik daarna op “Add 
timetables” rechtsonder. 

Je wordt daarna gevraagd bij welke groep je je wilt inschrijven. Zoals eerder genoemd, staat op 
Canvas de groepenverdeling. 

Ga nu een paar weken verder totdat je in week 36 komt (5 – 9 september). Als het goed is, kan je nu 
een rooster zien. 
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Voor wanneer je je groep weet: Klik op het vinkje rechts naast de naam “Technische Natuurkunde 
MOD01 …” in de balk rechts van het rooster. Klik daarna op “Choose student sets” en je ziet dan een
venstertje waar je kan kiezen in welke groep je zit. Je rooster wordt daarna gefilterd, zodat je niet 
meer het gevoel hebt dat je binnen drie weken een burnout hebt. 

Tip: het is mogelijk om het rooster te downloaden of met je digitale agenda te synchroniseren. 
Synchroniseren heeft de voorkeur aangezien wijzigingen dan ook automatisch worden 
gesynchroniseerd. Bij downloaden worden toekomstige wijzigingen niet gesynchroniseerd. Verdere 

KITN 2022



Inwerken onderwijssystemen

instructies voor synchronisatie staan op de roostersite. Deze knoppen zijn helemaal rechts, naast 
‘add timetable’ te vinden.
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Gebouwen, collegetijden en resource booking
Via de site van de universiteit is de kaart van de campus te vinden: 
https://www.utwente.nl/download/campusmap.pdf. Ook zou je de app kunnen gebruiken: 
https://www.utwente.nl/en/campusapp/.

Voor de collegetijden en examentijden zie https://www.utwente.nl/en/ces/planning-schedules/lecture-hours-
exam-times/

Ook is het mogelijk om een ruimte te boeken voor bijvoorbeeld een project of om in te studeren. Dit kan via 
https://rb.utwente.nl/
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Website TN / Inschrijfsysteem
Om naar de pagina van TN te gaan moet je het volgende adres gebruiken: 
https://www.utwente.nl/nl/tn/     

Klik dan in de linker kolom op “Onderwijs” en vervolgens op “Studieprogramma en curriculum”. 
Rechts staat nu het Studieprogramma TN, maar ook voor de dubbelstudenten het 
Dubbelprogramma AM/TN. Voor jullie is het curriculum TN en vervolgens generatie 2022/2023 
belangrijk.

Ook staan hier linkjes naar het rooster, de plattegrond en afkortingen van de onderwijs gebouwen, 
de collegetijden en voor later bij het project Web Room Booking als je zelf een zaaltje wil boeken.

Als je weer vanuit de opleidingspagina TN(https://www.utwente.nl/nl/tn/ ) naar het kopje 
“Organisatie” gaat zie je een heel aantal belangrijke gremia van de opleiding. Hier staat ook een link 
‘’Wie, wat, waar ?’’ met een overzicht wie je in de opleiding moet hebben voor wat.  
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Inschrijven practica

Het SLT systeem zal je later in de studie moeten gebruiken om je in te schrijven voor de practica.  
Om naar het SLT (Studenten Laboratoria Twente) inschrijfsysteem te gaan, klik je “Studenten 
Laboratoria Twente” onder het kopje organisatie aan. Daarna About us/general en General 
information waar het linkje naar SLT-enrolment system staat. Directe link 
(https://practica.tnw.utwente.nl/tn/TNReservationSystem.php) wordt gelukkig altijd op Canvas 
gezet als inschrijven nodig is       Login met je studentenaccount.  

Eenmaal ingelogd kom je op het overzicht van je inschrijvingen uit. Hier kan je zien waar je al voor 
ingeschreven staat en kan je een nieuwe inschrijving maken. Dat doe je door te klikken op  
“  Selecteer a.u.b. een practicum” en dan als voorbeeld op “Proef eeTN (eeTN)  ”.   

Op dit scherm kan je de inschrijvingen doen. Bij het tabje Informatie staat meestal een opdracht 
omschrijving.. 
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Kies een slot, selecteer een opdracht en druk op het vinkje om je voor die opdracht in te schrijven. 
Vaak zijn er groepen bij practica en dan is de plek waar je het vinkje aanvinkt belangrijk. Als er een 
inschrijving nodig is dan wordt dat met de bovenstaande link altijd in Canvas gemeld!
Als je klaar bent moet je uitloggen met de knop links bovenin. 

Studentmail 
Je krijgt van de universiteit een Outlook account die er uit ziet als volgt: 

Mijn volledige naam: Esmée Jewel van Raaij 
Mijn studentmail: e.j.vanraaij@student.utwente.nl 

ZORG DAT JE DEZE GOED LEEST! Voeg het later toe aan je mobiel, of laat het doorsturen, maar zorg
dat je je mail leest. In het begin zal je misschien een mailtje per week krijgen, maar dat kan snel 
veranderen! Soms zijn de mailtjes ook belangrijk, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een lunch.

Je kan naar je mailbox via Outlook of Postvak In. Ik zou je persoonlijk aanraden om je privémail en 
studentmail een beetje uit elkaar te houden. Je moet je studie zien als je werk, en je studentmail als 
je werk email adres. Je stuurt dus ook mails naar docenten met je student mail, niet met je 
privémail. Het kan wel, maar is niet zo professioneel. 

Post vak in:

Je kan inloggen met je studentmail en je wachtwoord die je hiervoor ook hebt gebruikt. Volg de 
stappen die je gevraagd worden.
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‘
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Outlook:

Je kan inloggen met je studentmail en je wachtwoord die je hiervoor ook hebt gebruikt. Volg de 
stappen die je gevraagd worden.

Nou is het wel erg handig om alles in een mailbox te hebben, dus je kan bijvoorbeeld je mail zo 
instellen dat je mail kan versturen via je studentmail. Ik zou je aanraden dit te vragen aan je 
doegroepouders, hoe zij dit geregeld hebben. 

Afspraak maken met de studieadviseur
TN heeft twee studieadviseurs, Carlijn en Dejana, die je begeleiden gedurende je studie. Hier kan je 
terecht voor informatie over de studie, je studievoortgang en persoonlijke omstandigheden (en nog 
veel meer). 

Een afspraak maken kan met de TNW planner https://tnw.planner.utwente.nl/ maar je kan ook 
www.arago.utwente.nl/carlijn of www.arago.utwente.nl/dejana gebruiken om bij de planner te 
komen.

Vind Personen 
Dit is een erg handige website van de universiteit waar je heel makkelijk het email en de titels van 
docenten, professoren, medewerkers kan vinden. 

Je gaat er heen via https://personen.utwente.nl/  

KITN 2022

http://www.arago.utwente.nl/dejana
http://www.arago.utwente.nl/carlijn
https://tnw.planner.utwente.nl/


Inwerken onderwijssystemen

Verder spreekt het voor zich. Je hoeft niet in te loggen en je kan van alles vinden.  

  

Notebook Service Center 
Op deze website kan je veel doen, maar ik zal nu alleen ingaan op het downloaden van software 
voor je studie. 

Je kan naar de website gaan via   http://www.utwente.nl/icts/nsc/     of direct via   
https://www.nsc.utwente.nl/login/  

Na even inloggen zie je het volgende scherm, en klik op “Software Manager” rechtsboven, klik 
hierop: 

KITN 2022



Inwerken onderwijssystemen

Je ziet dan het scherm hierboven. In principe kan je hiermee alle benodigde software vinden. Een 
handige knop is de “Practica TNW” knop. Daar kan je alle practicum software vinden, maar die zal je 
pas nodig hebben als je de theorie voor het practicum hebt. 

Voor het eerste kwartiel is het nodig dat je voordat we maandag gaan beginnen Python installeert 
op jouw Laptop. Instructies hiervoor zijn te vinden in een announcement van Canvas!
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Op de TN pagina onder het kopje ‘’Onderwijs’’ is de pagina Onderwijssystemen en ICT te vinden.
Dit document is daar ook terug te vinden. Bovendien staat daar een link met uitgebreidere 
informatie over alle onderwijssystemen.
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Wifi
De wifi op de campus wordt verzorgd door eduroam. De set-up kan gevonden worden op:
https://www.utwente.nl/en/service-portal/hardware-software-network/network-eduroam-vpn-
etc/wireless-network/eduroam 

KITN 2022

https://www.utwente.nl/en/service-portal/hardware-software-network/network-eduroam-vpn-etc/wireless-network/eduroam
https://www.utwente.nl/en/service-portal/hardware-software-network/network-eduroam-vpn-etc/wireless-network/eduroam

	OSIRIS
	Canvas
	Roosters
	Gebouwen, collegetijden en resource booking
	Website TN / Inschrijfsysteem
	Inschrijven practica
	Studentmail
	Afspraak maken met de studieadviseur
	Vind Personen
	Notebook Service Center
	Wifi

