Sessieronde 3:

15.30 – 16.10

1) Capaciteit en verdeling bij vakinschrijvingen: weinig moeite, veel plezier.
Goochelen met query uitvoer.
Verzorgd door Michiel Keijsers, Faculteit Geesteswetenschappen, Onderwijs Administratie
Omschrijving:
Gegevens omtrent vakinschrijvingen bij grote opleidingen op een heldere manier inzichtelijk maken,
zonder al te veel tijd te besteden aan het opschonen van je data. Hoe pas je gemakkelijk
draaitabellen en conditional formatting toe op query resultaten om snel de gewenste informatie te
krijgen.
Doelgroep: Iedereen die iets met vakinschrijvingen doet

2) “Garbage in, garbage out”
Controle datakwaliteit ten behoeve van EC-tellingen en interne bekostiging
Verzorgd door Chris Gallacher, Faculteit Geesteswetenschappen, Functioneel Beheer
Omschrijving:
Ten behoeve van de jaarlijkse verdeling van EC’s over de verschillende instituten bij FGW worden
regelmatig controles uitgevoerd. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe deze controles worden
uitgevoerd door middel van query’s. Hoe kunnen medewerkers ervoor zorgen dat de ingevoerde
data door de controle kunnen komen?
Doelgroep: Iedereen
3) Medewerkersportaal ATI
Verzorgd door Jack Wiltjer, Centraal, Admissions Office
Omschrijving:
Wil je meer weten over uSis-ATI? Ben je een relatief nieuwe gebruiker? Wil je überhaupt iets meer
achtergrond bij verschillende rollen, toelatingsscenarios en de wekelijkse rapportage? Deze en
andere onderwerpen komen aan de orde:
- Gebruikersgroepen
- Toelatingscenarios
- Werklijsten
- Queries
- Rollen
- Dossier statussen
- Onderzoek doen
- Problemen?
Meldt je aan en kom naar de “Opfriscursus” uSis-ATI”!
Doelgroep: Iedereen

4) Annuleringsactie
Verzorgd door Juliska Vogelezang, Centraal, Studentenadministratie
Omschrijving:
Elk jaar melden duizenden studenten zich aan voor een studie in Leiden. Niet elke aanmelding
resulteert in een gewenste inschrijving omdat er niet voldaan is aan één of meerdere inschrijf- en/of
toelatingsvoorwaarden. De twee jaarlijkse (sep en feb) annuleringsactie heeft als einddoel om alle
niet volledige inschrijvingen te annuleren. Het proces daarnaartoe richt zich vooral op het
voorkomen van onterechte annuleringen. Maar hoe gaat zoiets? Hoe krijgen we in beeld welke
inschrijvingen ‘hulp nodig hebben’ en waar wij als universiteit nog wat mee moeten of kunnen? Soms
is er sprake van overmacht of soms van een menselijke fout. De optimalisatie van het ATI-proces
heeft ervoor gezorgd dat het toelatings- en inschrijfproces nu beiden afspelen in uSis. Hierdoor
hebben meerdere partijen een ‘taak’ binnen uSis en dus ook een rol binnen de annuleringsactie. Wat
is jouw rol en hoe kan je die het beste uitvoeren?
Doelgroep: Iedereen
5) Wat doet FB-SOZ eigenlijk?
Verzorgd door Vincent Hendriks, Centraal, Functioneel Beheer uSis VOLG
Omschrijving:
In deze sessie vertelt Vincent Hendriks hoe de afdeling FB-SOZ er uit ziet, wat er voor werk gedaan
wordt (in het bijzonder op het gebied van uSis) en wat dat te maken heeft met de werkzaamheden
van medewerkers op de faculteit.
Doelgroep: Iedereen

6) Ben jij al privacy proof?
Verzorgd door Astrid Gravenbeek, Centraal, Informatie Management
Omschrijving:
Van de AVG hebben we inmiddels allemaal wel gehoord, maar wat betekent dit nu voor je dagelijkse
werk? Weet jij waar je op moet letten om de privacy van anderen te beschermen? Of waar je moet
zijn als je privacy vragen hebt? Je komt het te weten tijdens deze bijeenkomst. We beginnen met een
quiz om je eigen privacy basiskennis te testen. Daarna gaan we dieper in op een aantal veel
voorkomende vragen, en op het werken met persoonsgegevens van studenten.
Doelgroep: Iedereen die iets wil weten over de AVG

