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Algemeen  
Alle opleidingen dienen een studiedeel Scriptie/werkstuk/thesis in uSis te hebben om 
Scriptie/werkstuk/thesis specifieke gegevens van studenten toe te voegen. 
Dit studiedeel moet van het type INOE zijn. Individuele onderwijseenheden zijn studiedelen 
met een bijzonder kenmerk. Van studiedelen met dit kenmerk kun je studieactiviteiten maken 
waaraan je per individuele inschrijving extra gegevens kunt toevoegen. Deze functionaliteit 
kun je gebruiken in alle gevallen waarbij er sprake is van een één op één relatie tussen 
activiteit en student, zoals bij stages, projecten en scripties.  
De administratie kan bij inschrijvingen op individuele onderwijseenheden gegevens 
vastleggen als titel van de scriptie/stage, naam van de externe partij en begeleiders. 
Studenten kunnen vervolgens deze gegevens in hun selfservice raadplegen en de gegevens 
kunnen gebruikt worden op officiële documenten zoals diploma’s en cijferlijsten. 
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Scriptie verwerken 
 
Stappen 
 

1 Schrijf studenten in voor een studieactiviteit van het Scriptie/werkstuk/thesis 
studiedeel 

OA 

2 Vul de verplichte INOE gegevens OA 

3 Inleveren digitale versie scriptie in pdf bij de onderwijsadministratie Student 

4 Scriptie opslaan in pdf op de J schijf  OA 

5 Alle scripties per opleiding, per collegejaar op cd branden voorzien van een 
overzicht van alle scripties uit uSis 

OA 

 

Aandachtspunten 
 
Stap 2 

 Verplicht gevuld worden de volgende gegevens: 
1. Ingangsdatum:<Beoordelingsdatum scriptie> 
2. Type: Scriptie 
3. Titel individuele OE: <Titel scriptie> 
4. Organisatie:<Instituut> 
5. Begeleider: <docent begeleider>  

Stap 4 

 Alle administraties hebben een map op de J schijf waarop de scripties per opleiding, 
per collegejaar opgeslagen kunnen worden 

Stap 5 

 Ieder jaar op 1 oktober het vorige collegejaar op cd branden 

 Maak met behulp van query lei2140 een overzicht van alle scripties per opleiding, per 
collegejaar. Het overzicht moet minimaal de volgende gegevens bevatten: 

1. Studentnummer 
2. naam student 
3. scriptietitel 
4. naam eerste begeleider 
5. aantal behaalde EC 
6. behaald resultaat 

 
 

Documenten 

 Overzicht scripties per collegejaar 
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 CD met opgeslagen scripties 
 

 

 
 

 

 

 


