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EXAMENSECRETARIAAT



Examensecretariaat

Het verzoek aan de 
examencommissie GSNS (EC GSNS) 
komt als eerste binnen bij het 
examensecretariaat

Het examensecretariaat wordt 
bemenst door medewerkers van 
studiepunt GSNS. Er is geen 
emailalert ingesteld bij nieuwe 
verzoeken. Zij moeten daarom 
geregeld zelf in Osiris Begeleider 
kijken of er nieuwe verzoeken zijn 
binnen gekomen.

Hier is te zien wat de medewerker 
ziet na openen van Osiris Begeleider:
er is één verzoek. Na aanklikken van 
deze “Zaak” opent zich het volgende 
scherm



De medewerker klikt in dit scherm 
op het vlak met de studentnaam. 
Niet klikken op een van de knoppen 
“incompleet” of “toewijzen aan 
excie”.

Deadline in werkdagen
(bij overschrijding volgt

emailalert)

Hier klikken



In het volgende scherm, vind de 
medewerker links naar het 
aanvraagformulier en de 
bijbehorende bijlagen. De 
medewerker opent de links en 
controleert of het aanvraagformulier 
juist is ingevuld en of de juiste 
bijlagen zijn toegevoegd. 
Indien de aanvraag niet compleet is 
klikt de medewerker op 
“incompleet”, waarna het volgende 
scherm zich opent. 



In het tekstvak kan de medewerker 
een aanwijzing voor de student 
schrijven. De student ontvangt na 
“incompleet” een emailalert.



Indien de aanvraag compleet is, klikt 
de medewerker op “toewijzen aan 
excie”. De aanvraag is daarmee 
verzonden naar de ambtelijk 
secretaris (AS) van de EC GSNS. 



STUDIEPUNT
• Open Osiris Zaak 

Docent/begeleider
• Onder tab Zaak zie je de dossiers 

die moeten worden ingevoerd in 
Osiris

• Open het dossier door erop te 
klikken

• Open het formulier ‘Besluit 
examencommissie’ en verwerk 
het besluit in Osiris. Wanneer het 
besluit niet compleet of 
eenduidig is kan het aan de 
ambtelijk secretaris 
geretourneerd worden via de 
knop ‘toewijzen excie’. Je krijgt 
een pop-up om het retour toe te 
lichten.

• klik anders ‘gereed’. De student 
ontvangt automatisch bericht van 
het besluit.



AMBTELIJK SECRETARIS



Ambtelijk sedcretaris

De AS ontvangt een email bericht bij 
elke aanvraag die door het 
examensecretariaat wordt 
doorgestuurd. De link opent naar 
Osiris Begeleider, waar een verzoek 
klaar staat.



In dit scherm is te zien wat de AS ziet 
na openen van Osiris Begeleider. Er 
is één verzoek. Na aanklikken van 
deze “Zaak” opent zich het volgende 
scherm.



De AS klikt in dit scherm op het vlak 
met de studentnaam. Niet klikken op 
een van de knoppen “incompleet” 
etc.

Hier klikken



De AS bepaalt aan de hand van het 
soort verzoek en de opleiding van de 
student aan welke contactpersoon 
een verzoek om advies moet worden 
gestuurd en vult vervolgens het 
adviesformulier in (intern of extern).
- Intern adviseur: beperkte lijst 
personen met toegang tot Osiris 
Begeleider (typisch: kamerleden)
- Extern adviseur: iedereen kan hier 
uitgenodigd (ook niet-UU) geen 
toegang tot Osiris Begeleider
Is het aanvraagformulier niet goed 
ingevuld of ontbreken er bijlagen, 
klik ‘incompleet’ en er opent een 
klein scherm met ruimte voor een 
toelichting (zie p. 6). De aanvraag 
gaat dan retour naar de student.

Deadline in werkdagen



Dit is het scherm in geval van een 
intern adviseur (contactpersonen 
van de kamers van de EC).
Veld 1: type achternaam intern 
adviseur, email adres verschijnt 
automatisch
Veld 2: stel de adviesvraag.
Veld 3: leeg laten.
Klik volgende: tab External advisor
Klik volgende: tab Summary 
(overzicht van de aanvraag van de 
student)
Klik opslaan.



Dit is het scherm in geval van een 
extern adviseur (alle andere 
personen, geen contactpersonen van 
de kamers van de EC).
Veld 1: type het emailadres van de 
extern adviseur (ook niet-UU).
Veld 2: stel de adviesvraag.
Veld 3: leeg laten.
Klik volgende: tab External advisor
Klik volgende: tab Summary 
(overzicht van de aanvraag van de 
student)
Klik opslaan.



Afhankelijk van het verzoek (intern 
of extern) kan de AS met een druk 
op de juiste knop de adviesvraag 
versturen naar de adviseur.



De AS ontvangt bericht vanuit OZ 
wanneer de adviseur een antwoord 
heeft gegeven op de adviesvraag. 
Hierop vult de AS het formulier 
Besluit examencommissie in. Het is 
ook mogelijk dat de adviseur met 
een wedervraag komt of 
doorverwijst naar een andere 
adviseur, waarna de eerder 
procedure opnieuw wordt 
doorlopen.



Onderaan het formulier klikt de AS 
een van de drie opties: Approved, 
Denied, Not admissible en voorziet 
in het tekstveld het besluit van enige 
uitleg. N.B. Dit is het officiele
document met daarop het besluit 
dat ook voor de student beschikbaar 
is.
Klik opslaan.



Door op de knop “Besluit”te klikken 
wordt dit naar het 
examensecretariaat (formeel: 
studiepunt) verstuurd, waar het 
besluit in Osiris wordt verwerkt.

EINDE



ADVISEUR INTERN



Adviseur intern

De adviseur ontvang een email met 
een link naar Osiris begeleider.



De medewerker klikt in dit scherm 
op het vlak met de studentnaam. 
Niet klikken op de knop “indienen 
advies”.

Hier klikken



De adviseur kan de bijlagen bekijken. 
Let op! Bij opening wordt het 
document gedownload op uw PC. 
Verwijder deze downloads z.s.m. na 
afhandeling van het advies (AVG 
richtlijn).
De adviseur opent vervolgens het 
adviesformulier door op de link te 
klikken.



De adviseur vult in veld 3 het 
antwoord in op de adviesvraag.
Klik volgende: tab Summary 
(overzicht van de aanvraag van de 
student)
Klik opslaan.



Door op de knop “indienen advies” 
te klikken wordt het antwoord op de 
adviesvraag naar de AS gestuurd.

EINDE



ADVISEUR EXTERN



Adviseur extern

De extern adviseur ontvangt een 
email met link naar een beperkte 
omgeving van Osiris Begeleider en 
moet vervolgens een eigen 
wachtwoord aanmaken om toegang 
te krijgen tot het antwoordscherm 
(vanwege de mogelijkheid ook niet-
UU medewerkers uit te nodigen).
Een extern adviseur kan (ivm AVG) 
geen documenten of andere 
adviezen inzien, maar ziet wel een 
korte samenvatting van de aanvraag



De extern adviseur opent het 
adviesformulier door op de link te 
klikken.



De adviseur vult in veld 3 het 
antwoord in op de adviesvraag (zie 
ook p. 15).
Klik “opslaan” en “indienen advies”.

EINDE


