
Sessieronde 1:   13.45 – 14.30 
 

 
1+1-2=3? De kunst van cijferverwerking 
Verzorgd door Quino Broer van Dijk en Eva Bron, Faculteit Governance and Global Affairs, Onderwijs 
Administratie  
 
Omschrijving: 
Bij de FGGA is voor de meeste opleidingen het proces van aanleveren van cijferlijsten verregaand 
gestandaardiseerd. Docenten leveren alleen nog maar deelcijfers aan bij de onderwijsadministratie. 
Voor het aanleveren van deze cijfers zijn ze verplicht om gebruik te maken van Excel-bestanden 
waarin het eindcijfer wordt berekend met behulp van (beschermde) formules. Daarmee wordt 
voorkomen dat docenten fouten maken in de berekening van het eindcijfer en/of een eigen 
interpretatie hanteren van wegings- en compensatieregels. Met behulp van macro’s zijn de Excel 
bestanden vervolgens met een paar klikken om te zetten in een CSV-bestand dat geschikt is om de 
eindcijfers in uSis in te lezen. Docenten die gebruik maken van het Grade Center in Blackboard 
kunnen eenvoudig hele kolommen met gegevens uit Blackboard naar het bestand kopiëren. 
 
Doelgroep: 
Medewerkers Onderwijs Administraties 
 

 
Werken met studentgroepen en autorisatiegroepen in studievereisten 
Verzorgd door Karin Podda, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Onderwijs Administratie 
 
Omschrijving: 

- Groepen gebruiken bij studievereisten definiëren. Hoe kan ik studenten laten slagen voor 
een opleiding terwijl ik weet dat er verschillende groepen zijn met verschillende vereisten? 

- Mag iedereen studenten toevoegen in de bestaande groep en ook weghalen uit de groep? 
- Hoe is de autorisatie makkelijk te onderhouden? 

 
Doelgroep: Keyusers VOLG 
 

 
Roosteren, uSis kan niet roosteren. 
Verzorgd door Hetty Simonis, Faculteit Sociale Wetenschappen, Onderwijs Administratie 
 
Omschrijving: 
uSis is een heel geschikt instrument om studenten zelf te laten inschrijven voor cursussen en om 
roosters te presenteren. De uSis app en de functionaliteit ‘’mijn studierooster” geven de student een 
dagelijks rooster en maakt het voor de roostermaker gemakkelijk om mutaties door te voeren. 
 
uSis is echter geen roosterprogramma. Het maken van roosters en het aanvragen van de zalen 
gebeurt buiten uSis om. ZRS (het zalenreserveringssysteem) is leidend voor uSis. Alle reserveringen in 
ZRS op studiegidsnummers zijn zichtbaar in uSis. Deze koppeling levert veel voor- en nadelen op. 
Graag wil ik met andere roostermakers en uSis gebruikers hierover van gedachten wisselen. 
 
Doelgroep: 
Iedereen die iets doet of meer wil weten over Roosteren. 
 

 



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 
 

 
Leave the IND out, get your points! 
Verzorgd door Nelia Guevarra, Centraal, Admission Office 
 
Omschrijving: 
Studenten met een verblijfsvergunning zijn verplicht om ieder academisch jaar te voldoen aan de 
afgesproken studievoortgangsnorm van de IND. Lukt het ze niet om aan de vereiste norm te voldoen, 
dan kan hun verblijfsvergunning ingetrokken worden. Tijdens deze sessie wordt besproken hoe deze 
gegevens ten behoeve van de Studiemonitoring uit uSis gehaald worden, wanneer de nodige batches 
gedraaid worden en wat de gevolgen zijn als de cijfers/punten niet op tijd in uSis verwerkt worden.   
 
Doelgroep: 
Buitenlandcoördinatoren/Excie/Stuco 
 
 

 
Vraag het Q 
Verzorgd door Queriene van der Harst, Centraal, Functioneel Beheer VOLG  
 
Omschrijving: 
Heb je ooit met een vraag gezeten over uSis, dan is nu je kans! 
Queriene staat klaar om alle vragen te beantwoorden over studievereisten, vakken, roosteren enz.. 
 
Doelgroep: 
Facultair medewerkers 
 
 

 
 
 


