
Sessieronde 1:  13.45 – 14.25 
 
 

1) Eindcijfers, hoe komen die tot stand? 
Verzorgd door Hetty Dubbelaar en Priscilla Mol, LUMC, Onderwijs Administratie  
 
Omschrijving: 
Hoe richt je uSis in met deelcijfers, berekening met percentages en voorwaarden voor doorrekenen?  

- AVV of MAM  
- afronden of niet 
- onderwijseenheid of deelonderwijseenheid 
- welke vinkjes zet je aan of uit bij de samenstelling 

Hoe wordt het eindcijfer berekend wanneer een deelcijfer is verwerkt in uSis? 
 
Doelgroep: Medewerkers Onderwijs Administraties 
 
 

2) Overgangsregelingen. Hobbels op de weg van het aanbodgericht diplomeren. 
Verzorgd door Marijke Hamel, Faculteit Sociale Wetenschappen, Onderwijs Administratie 
 
Omschrijving: 
Wat gebeurt er als het curriculum wijzigt en studenten hebben vertraging in hun studie? Wanneer en 
op welke manier leg je wijzigingen vast in de studievereisten. Benader je een cohort als geheel of kijk 
je naar individuele studenten? Niet alle wijzigingen zijn simpel vast te leggen. 
 
Doelgroep: Medewerkers Onderwijs Administraties 
 
 

3) Hoe wordt ik een Honours Academy (HA) expert? 
Verzorgd door Krista Kwantes en Lisa Fillekes, Honours Academy 
 
Omschrijving: 
Aan de Honours Academy volgen vwo-scholieren, bachelor studenten en masterstudenten extra 
onderwijs naast hun reguliere studie. Het honoursonderwijs is voor studenten die méér willen en 
kunnen en is multidisciplinair, persoonlijk en toekomstgericht. Tijdens deze sessie krijg je uitleg over 
het onderwijs dat de Honours Academy “verzorgt”, wat de voorwaarden zijn om dit onderwijs te 
mogen volgen, hoe deze vakken herkenbaar zijn in uSis en de studievereisten zijn ingericht. 
 
Doelgroep: Iedereen 
 
 

4) Verplichte Matching 
Verzorgd door Merel van der Weide, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, LIACS 
  
Omschrijving: 
De bachelor Informatica wil voor studiejaar 2020-2021 Verplichte Matching implementeren. Met de 
invoering van de verplichte matching spant de Universiteit Leiden zich in om studenten beter te 
begeleiden bij hun studiekeuze. Hiermee neemt de universiteit haar verantwoordelijkheid om 
aspirant-studenten te helpen bij het maken van de voor hen juiste studiekeuze. In deze sessie vertelt 
de faculteit wat er bij de implementatie komt kijken. 

Doelgroep: Iedereen 
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5) Een kijkje in de projectkeuken: Mobility Management 
Verzorgd door Marieke te Booij, Centraal, International Relations Office 
 
Omschrijving: 
In het project Mobility Management werken we aan nieuwe modules in uSis voor: 
- Het aanmelden en toelaten van internationale uitwisselingsstudenten en andere inkomende 
internationale studenten die niet voor een volledige opleiding naar Leiden komen; 
- Het aanmelden en selecteren van Leidse studenten voor een buitenlandverblijf (exchange); 
- Het registeren van alle studenten die in het kader van hun studie in Leiden een deel in het 
buitenland gaan volgen (denk aan veldwerk, stage, co-schappen, opgraving, onderzoeksproject etc.); 
- Het beheren van beursprogramma’s (bijvoorbeeld Erasmus+, LExS); 
- Het beheren van uitwisselings- en samenwerkingsovereenkomsten; 
- Het voeren van goed crisismanagement.  
Tijdens deze sessie laten we je graag zien wat er op dit moment ontwikkeld wordt. 
 
Doelgroep: Studieadviseurs, buitenlandcoördinatoren, examencommissies, stagecoördinatoren en 
onderwijs administraties 
 
 

6) Onwards with uSis: het Harmonisatieprogramma en uSis 
Verzorgd door Femke van Moorsel, Centraal 
 
Omschrijving: 
Binnen het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek werkt men hard aan de optimalisatie van de 
processen op het terrein van roostering, inschrijving (voor vakken en tentamens) en studieresultaten. 
Deze vernieuwing raakt ook uSis. Hoe dat in elkaar zit en wat de veranderingen zoal zullen inhouden, 
daar vertellen we je meer over tijdens deze sessie op de uSis-kennisdeeldag.   
 
Doelgroep: Iedereen 
 
 

7) De DEUG, wat is dat eigenlijk? 
Verzorgd door Nancy Walhof, Dutch speaking Education User Group 
 
Omschrijving: 
uSis is de naam die wij in Leiden hanteren, maar het software pakket heet eigenlijk Campus Solutions 
en is gemaakt door Oracle. Oracle is een groot internationaal bedrijf. In Nederland zijn er meerdere 
afnemers van dit pakket, maar hoe zorgen we ervoor dat Oracle hoort wat de Nederlandse afnemers 
voor wensen hebben? De DEUG (Dutch speaking Education User Group) vertegenwoordigt al weer 
meer dan 15 jaar de belangen van haar leden. De universiteit Leiden is daar één van. In deze sessie 
zal er worden uitgelegd wie wat en waarom de DEUG er is. 
 
Doelgroep: Iedereen 
 
 


