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Het MBO Ouderportaal biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om informatie te raadplegen en te 

onderhouden over uw kind die onder hun verantwoordelijkheid valt. 

Inloggen 

Om uw ouderaccount te activeren, klikt u op de link en voert u hier uw e-mail adres in en klik dan op 

Verzenden. Klikt u voor de eerste keer op deze link gebruik een laptop of desktop. 

 

Nadat u uw prive mailadres heeft opgegeven en verzonden ontvangt u een bericht met een link waarin 

u uw wachtwoord zelf kunt aanmaken. 

 

 

https://mborijnland.osiris-student.nl/#/wachtwoord-vergeten
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Is uw ouderaccount geactiveerd dan kunt u inloggen op het portaal met alle verschillende apparaten 

zoals laptop, desktop, mobiele telefoon of i-pad. In dit scherm kunt u inloggen met uw prive mailadres 

en uw zelf opgegeven wachwoord. 

 

Let op! In dit scherm kan je als je je wachtwoord bent vergeten, klikken op “Ik ben mijn wachtwoord 

vergeten”, dit kan alleen als je een wachtwoord hebt aangemaakt. 

Blijft u inlogproblemen houden, stuur dan uw vraag per mail mét studentnummer van uw kind (!) 

naar selfservice-osiris@mborijnland.nl    

  

Voor alle andere vragen omtrent het Ouderportaal neemt u contact op met de slb’er van uw kind.  

  

https://mborijnland.osiris-student.nl/#/login-osiris
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Dashboard 

Nadat u bent ingelogd komt u op het Dashboard, u ziet hier het rooster (agenda) en de Resultaten. 

Klikt u op de drie liggende streepjes linksboven, dan komt u in de gegevens van uw kind. 
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Via de drie liggende streepjes heeft u toegang tot: 

- Agenda (rooster) 

- Afwezigheid 

- Resultaten 

- Voortgang 

- Begeleiders 
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Agenda (rooster) 

 

In dit scherm ziet u per week het rooster van uw kind. De roosters worden ingelezen uit het 

roosterprogramma Xedule. Is er geen rooster te zien of klopt er iets niet in het rooster neem dan 

contact op met de studieloopbaanbegeleider. Voor de contactgegevens gaat u naar het scherm 

Begeleider, klik op de naam van de studieloopbaanbegeleider voor de contactgegevens. 

 

In dit scherm kunt u met de “<” of “>” toets een week vooruit bladeren. 
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Afwezigheid 

 

In dit scherm kunt u de Afwezigheidsmeldingen zien, de status van een melding en ook het Overzicht 

van meldingen. 

 

Absentiemeldingen hebben één van de volgende statussen: 

 - Ingediend; De melding is ingediend en moet nog verwerkt worden. 

 - Geoorloofd; De melding is afgehandeld en de absentie is geoorloofd. 

 - Ongeoorloofd; De melding is afgehandeld en de absentie is ongeoorloofd. 

 

De studieloopbaanbegleider zal het ingediende absentie verzoek afhandelen. 

 

In dit scherm kunt u ook Absentie melden. U krijgt dan een invulformulier waarop u de absentiereden, 

datum, tijd en eventueel een toelichting kan invoeren. Na Opslaan heeft de melding de status 

Ingediend en zal de studieloopbaanbegeleider het verzoek in behandeling nemen. 
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Resultaten en Voortgang 

In deze schermen ziet u de behaalde resultaten en de voortgang van uw kind. Als u klikt op een 

resultaat heeft u toegang tot de details van het behaalde resultaat. 

De gegevens zijn hetzelfde als in het Studentenportaal. 

 

In het Voortgang scherm, ziet u de voortgang van uw kind. Per opleiding wordt een scherm getoond 

voor het summatief en formatief programma.  
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Begeleiders 

 

Studenten worden aan vier Begeleiders gekoppeld tijdens hun opleiding. 

 

- Advies Onderwijsservicecentrum 

- BPV Docent/ BPV Onderwijsbegeleider 

- SLB / Studieloopbaanbegeleider 

- Verzuimmedewerker 

 

Als u klikt op de Begeleider ziet u de contactgegevens.
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Studentgegevens (Gegevens student) 

 

Als u klikt op ‘Gegevens student’ heeft u toegang tot de Personalia, Contactgegevens of 

Ouders/Verzorgers. 

 

Met het ‘potloodje’ kunt u uw mobiele telefoonnummer, of Woonadres gegevens zelf wijzigen. 

 

Voor het wijzigen van een e-mailadres kunt een verzoek sturen naar selfservice-osiris@mborijnland.nl, 

met vermelding van het studentnummer. 

 

mailto:selfservice-osiris@mborijnland.nl
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