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Algemeen
In dit stappenplan wordt uitgelegd in welke stappen u als beheerder uw nieuwe school in
kunt richten met behulp van de UWLR-koppeling met ParnasSys. Wij raden u aan eerst het
gehele stappenplan door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de consequenties en niet
voor verrassingen komt te staan.
De UWLR-koppeling zorg ervoor dat u op ieder moment met één druk op de knop uw
klasindeling uit ParnasSys over kunt nemen in OVM. De juiste klassen worden in het
gewenste schooljaar gezet en de leerlingen en leerkrachten worden in de juiste klas
geplaatst.

Voorbereiding
De UWLR-koppeling dient voorafgaand aan het gebruik ervan aangevraagd te worden.
Stuur hiervoor een mail naar ovmsupport@datacare.nl en geef aan voor welke school u
gebruik wilt maken van de UWLR-koppeling. Vermeld hierbij uw OVM-nummer en uw BRINnummer en eventuele vestigingsvolgnummers, zodat wij uw aanvraag direct in behandeling
kunnen nemen.

ParnasSys
Wanneer u van de helpdesk een mail ontvangen hebt dat de koppeling aangevraagd is, dient
u in ParnasSys aan te geven dat de koppeling geactiveerd mag worden.
Dit doet u door eenmalig de volgende stappen te volgen:
De applicatiebeheerder van ParnasSys logt in in ParnasSys en gaat naar ‘School’ – ‘Beheer’ –
‘Koppelingen’.

Schermafbeelding 1
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U ziet hier een lijst met koppelingen (1). U klikt op de koppeling met OVM (Hogeschool
Utrecht Ontwikkelingsvolgmodel)

Schermafbeelding 2

Vervolgens zie u algemene informatie over de koppeling (2).
Om de koppeling te activeren klikt u als applicatiebeheerder van ParnasSys op de knop
[Afnemen].
De volgende melding verschijnt:
“Let op! Met deze actie activeert u de koppeling voor uw school. Hierna kunt u gebruikmaken
van de aangeboden koppeling. Dit heeft tot gevolg dat OVM de gegevens van uw school via
de koppeling kan opvragen. “
Klik op [OK] om de koppeling definitief te activeren.
U ontvangt tijdens dit proces een autorisatiesleutel van ParnasSys. Deze sleutel dient u
lokaal op uw computer op te slaan en goed te bewaren.
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OVM
De beheerder van OVM gaat vervolgens in OVM de koppeling ook daar eenmalig activeren.
Dit kan gedaan worden door in OVM in te loggen en te gaan naar ‘Bestand’ – ‘Opties’ –
‘UWLR import’.
Klik daar rechts bovenin het scherm op de twee tandwielen voor de instellingen van de
UWLR-koppeling.

Schermafbeelding 3

In het scherm dat verschijnt (3) kiest u onder ‘Leerlingadministratiesysteem’ voor ParnasSys.
U vult de autorisatiesleutel die u van ParnasSys heeft ontvangen in en de overige gegevens
worden voor u ingevuld. Klik op [OK].
Indien u voor meer dan één vestigingsvolgnummer gebruik wilt maken van de UWLRkoppeling, herhaal dan deze stappen.
LET OP!
Wanneer u in hetzelfde schooljaar al met ParnasSys hebt gekoppeld via een EDEX-import, dan
treft u dubbele klassen aan: klassen waar het leerjaar tussen haakjes achter staat (de klassen
die geïmporteerd zijn vanuit de EDEX) en klassen waar dit niet achter staat (de klassen van de
UWLR-koppeling). Verwijder de klassen waar het leerjaar achter staat, zodat de klassen van de
UWLR-koppeling blijven staan.
Wanneer u eenmaal met ParnasSys koppelt via de UWLR-koppeling, kunt u geen gebruik meer
maken van de EDEX-import. De standaarden van deze twee koppelingen worden verschillend
uitgevoerd en kunnen daarom niet naast elkaar gebruikt worden (hierdoor wordt
bovenstaande situatie met dubbele klassen ook veroorzaakt).
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UWLR-koppeling gebruiken
De UWLR-koppeling is nu geactiveerd. Om van de koppeling gebruik te maken gaat u in
OVM naar ‘Bestand’ – ‘Opties’ – ‘UWLR import’ en klikt u op [Importeer UWLR].

Schermafbeelding 4

Kies in het scherm dat verschijnt (4) het gewenste schooljaar (dit staat standaard ingesteld
op het huidige schooljaar) en klik op [Start import].
Wacht op het bericht dat de import is geslaagd en klik op [OK].
Uw schoolinrichting is dan identiek aan de schoolinrichting in ParnasSys.
U kunt de UWLR-koppeling gebruiken voor het inrichten van een nieuw schooljaar, maar
ook op het moment dat er een nieuwe leerling instroomt en gevolgd gaat worden met
OVM, kunt u een keer op [UWLR-import] en [Start import] klikken.
In beide gevallen geldt onderstaande waarschuwing!
LET OP!
Verwijder overige klassen!
Wanneer u OVM niet voor alle klassen gebruikt binnen uw school, maar
bijvoorbeeld alleen voor de onderbouw, zorg er dan voor dat u iedere keer na
het ophalen van de schoolinrichting de klassen die u niet gebruikt verwijdert.
Hiermee zorgt u ervoor dat u alleen voor het aantal leerlingen waarvoor OVM
echt gebruikt wordt de licentiekosten betaalt.
U kunt de overige klassen verwijderen door in het scherm ‘Klassen’ met behulp
van de shift-toets alle klassen te selecteren die verwijderd dienen te worden en
te klikken op [Klas verwijderen]. Klik daarna op [OK] om uw keuze te bevestigen.
Groepsplannen gemaakt? Gebruik de UWLR-koppeling pas volgend schooljaar!
Groepsplannen worden op groepsniveau opgeslagen. Wanneer u de groepen
verwijdert, blijven de groepsplannen van groepen niet bewaard. Daarom raden
wij u aan om de UWLR-koppeling pas vanaf het nieuwe schooljaar te gebruiken
indien u al groepsplannen heeft gemaakt in dit schooljaar. De gegevens van de
leerlingen (ingevulde lijnen, notities en dergelijke) blijven uiteraard gewoon
bewaard.
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CONTACT
Heeft deze handleiding u onverhoopt niet verder kunnen helpen, dan zijn er nog tal van
mogelijkheden om het juiste antwoord te krijgen op uw vraag of de juiste oplossing te
vinden voor uw probleem.

Kennisbank
In de kennisbank komen vraag en antwoord samen. De kennisbank is een verzameling
veelgestelde vragen, soms aangevuld met videobestanden of andere handige documenten
of informatie.
Om in de kennisbank naar een antwoord op uw vraag te zoeken of om een oplossing te
vinden voor uw probleem, gaat u naar http://www.datacare.nl/Mijn-DataCare/KennisbankOVM

Helpdesk
Kan de kennisbank u geen hulp bieden bij het zoeken naar het antwoord op uw vraag of de
oplossing voor uw probleem?
Stel uw vraag dan via ovmsupport@datacare.nl
Probeer uw vraag aan de helpdesk zo helder en concreet mogelijk te formuleren, zodat wij
u sneller en gerichter antwoord kunnen geven. Geef daarbij ooi uw OVM nummer door.
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