WELKOM
Stappenplan Koppeling maken met jouw LAS

Stappenplan
Koppeling maken met jouw
leerlingadministratiesysteem
In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen om een UWLR-koppeling tussen het Boom
testcentrum en ParnasSys op te zetten. We raden je aan eerst het hele stappenplan door te lezen, zodat je op de
hoogte bent van alle stappen en niet voor verrassingen komt te staan.
Om automatisch alle resultaten en leerling-, groeps- en medewerkersgegevens tussen het Boom testcentrum en
ParnasSys uit te wisselen kun je een UWLR-koppeling (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten) maken tussen
het Boom testcentrum en ParnasSys. Deze koppeling zorgt ervoor dat alle leerling- en medewerkergegevens kunnen
worden geïmporteerd in het testcentrum, waarna vervolgens alle toetsgegevens automatisch worden doorgestuurd
naar ParnasSys.
Voor leerlingen en leerkrachten (van de gevonden lesgroepen) worden onderstaande velden gevuld:
Leerlingen:
•

Achternaam

•

Voorvoegsel

•

Voorletters

•

Roepnaam

•

Geboortedatum

•

Geslacht

•

Jaargroep

•

Groep

•

Leerlingnummer

Medewerkers:
•

Achternaam

•

Voorvoegsel

•

Voorletters

•

Roepnaam

•

Emailadres

•

Groepen
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Voorbereiding
De UWLR-koppeling dient voorafgaand aan het gebruik aangevraagd te worden bij Boom. Stuur hiervoor een
mail naar klantenservice@boomtestonderwijs.nl o.v.v. ‘UWLR-koppeling aanvragen’ en vermeld hierbij de naam
en het BRIN van de school waarvoor je gebruik wilt maken van de koppeling. Binnen enkele werkdagen keuren wij
je aanvraag en ontvang je hiervan een email ter bevestiging. Vervolgens kun je de rest van de stappen hieronder
beschreven doorlopen.
Om de UWLR-koppeling te kunnen activeren moet je zowel in ParnasSys als in het Boom testcentrum de koppeling
aanzetten. Dit kun je alleen doen als je in beide systemen beheerrechten hebt. Nadat je een bevestigingsmail hebt
ontvangen dat de koppeling is aangevraagd kun je de vervolgstappen volgen.

Stap 1

Koppeling activeren in ParnasSys
Log in met je beheerdersaccount op ParnasSys
Klik bovenin de balk op [Beheer]
Klik onder het kopje ‘Koppelingen’ op [Koppelingen]

Heeft jouw school een koppeling met ESIS of met SchoolKr8?
Scan dan de QR-code en bekijk de handleiding op de online pagina
www.boomtestonderwijs.nl/boomlvs/verzamelmap!

E

ONLIN
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Zoek in de getoonde lijst naar Boom testcentrum UWLR en klik hierop. Het kan zijn dat je een lange lijst
te zien krijgt met verscheidene koppelingen. In sommige gevallen staat Boom testcentrum UWLR dan
helemaal onderaan, of pas op de tweede pagina van de lijst.

Klik vervolgens linksonder op de knop [Afnemen].

Er verschijnt een pop-up met de mededeling dat je de koppeling definitief gaat activeren. Ga hiermee
akkoord.
Vervolgens klink je linksonder op [Nieuwe autorisatiesleutel instellen].

Deze unieke code verschijnt slechts één keer in beeld. Kopieer de code die in het scherm verschijnt.
Deze heb je straks nodig in het Boom testcentrum.
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Stap 2

Koppeling activeren in het Boom testcentrum
Log in met je beheerdersaccount op www.boomtestcentrum.nl.
Klik boven in de gele balk op de menuoptie [Beheer] en vervolgens op [Koppelen met LAS].
•

Selecteer bij ‘Type koppeling’ [ParnasSys]

•

Controleer of de BRINcode en het huidige schooljaar kloppen

•

Plak de gekopieerde autorisatiesleutel (uit ParnasSys) bij ‘Autorisatiesleutel’

•

Laat het veld ‘Vestigingsnummer’ leeg

Nadat je de koppeling in het Boom testcentrum hebt aangevraagd moet deze worden goedgekeurd
door de klantenservice. Dit kan soms een werkdag duren. Als alle velden correct zijn ingevuld wordt de
aanvraag goedgekeurd.
Je ontvangt per mail vanzelf een bevestiging van de klantenservice van Boom testonderwijs. De
koppeling is dan definitief gelegd. Je hoeft alleen nog de groeps-, medewerker- en leerlinggegevens
te importeren.

Stap 3

Gegevens importeren in het Boom testcentrum
Als je de bevestigingsmail hebt ontvangen kun je op twee manieren de groeps-, medewerker- en
leerlinggegevens uit ParnasSys importeren in het Boom testcentrum.

Optie 1: gegevens importeren via de koppelingsmail
Binnen 24 uur na jouw aanvraag ontvang je een mail vanuit het Boom testcentrum. In deze mail staat
een link waarmee je de gegevens kunt importeren. Wil je niet wachten op de koppelingsmail? Het is
ook mogelijk om na goedkeuring van de aanvraag direct zelf de gegevens te importeren in het Boom
testcentrum (zie optie 2). Als je voor optie 2 kiest kun je de mail vanuit het Boom testcentrum negeren.

Optie 2: gegevens importeren in het Boom testcentrum
Log in met je beheerdersaccount op www.boomtestcentrum.nl. Klik in het menu op [Beheer] →
[Koppelen met LAS] → [Gegevens importeren]. Je hebt nu een actieve koppeling met ParnasSys
UWLR. Je kunt de gegevens direct controleren en importeren in het Boom testcentrum. Als je klikt op
[Gegevens importeren] worden de gegevens daadwerkelijk naar het Boom testcentrum overgezet.
Controleer de geïmporteerde gegevens goed door te checken of bestaande leerlingen aan de juiste
groep zijn gekoppeld

versie 1.0 - 2022

4

WELKOM
Stappenplan Koppeling maken met jouw LAS

Stap 4

Import controleren en afronden
Als de gegevens zijn geïmporteerd moet je de import controleren. Als je bent ingelogd in het Boom
testcentrum, zie je een scherm zoals hieronder.

Je ziet drie tabbladen: ‘Groepen’, ‘Leerkrachten’ en ‘Leerlingen’. Elk tabblad heeft drie categorieën:
1.

‘Nieuwe groepen/leerkrachten/leerlingen toevoegen’

2. ‘Bestaande groepen/leerkrachten/leerlingen koppelen’
Je kunt per categorie aangeven hoe het Boom testcentrum de gegevens moet importeren.
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Categorie ‘Nieuw’
Als je nog nooit eerder groepen, leerkrachten of leerlingen in het Boom testcentrum hebt toegevoegd
staan ze onder dit tabblad. Namen die je in deze categorie gaat importeren, komen dus nog niet voor
in het Boom testcentrum.
Het kan voorkomen dat bij leerkrachten nog een e-mailadres moet worden toegevoegd als dit niet
automatisch wordt ingevuld. Dit kun je doen door het e-mailadres in het witte vlak achter de naam
van de leerkracht in te vullen. Leerkrachten krijgen een e-mail als ze worden geïmporteerd in het Boom
testcentrum zodat ze zelf een account kunnen aanmaken en inloggen.

Categorie ‘Bestaand’
Namen die in deze categorie staan worden gekoppeld aan gegevens die al in het Boom testcentrum
bekend zijn.
Er zijn twee mogelijkheden:
1.

De gegevens worden automatisch gekoppeld en komen onder het tabblad ‘Bestaand’ te staan.

2. De gegevens worden niet automatisch gekoppeld en komen onder het tabblad ‘Nieuw’ te staan.
Als je weet dat deze leerkracht of leerling al in het Boom testcentrum staat moet je bij ‘Acties’ op
[Koppel met bestaande leerkracht/leerling] klikken.

Categorie ‘Niet importeren’
Zoals de naam van deze categorie al aangeeft, worden de gegevens die onder deze categorie staan
niet geïmporteerd in het Boom testcentrum. We raden echter aan om groepen en leerlingen altijd te
importeren, zodat de gegevens in het Boom testcentrum het meest overeenkomen met de gegevens in
ParnasSys. Het maakt niet uit dat er nu nog niets wordt gedaan met leerlingen uit groep 1 en 2. Zijn er
leerkrachten die je niet wilt importeren? Zet ze dan onder het tabblad ‘Niet importeren’. Leerkrachten
krijgen altijd een e-mail als ze worden geïmporteerd in het Boom testcentrum zodat ze zelf een account
kunnen aanmaken en inloggen.
Als je zeker weet dat alles goed staat, klik je op [Gegevens importeren]. Daarna volgt een samenvatting
van bovenstaande stappen. Als je op [Gegevens importeren] klikt wordt import daadwerkelijk verwerkt.
Vanaf dit moment worden de resultaten automatisch bijgewerkt in ParnasSys.
Als de import goed is gelukt zou je op het homescherm nu alle leerlingen terug moeten zien, en deze zijn
voorzien van een leerlingnummer onder hun naam. Let erop dat je filters goed staan en je op het juiste
tabblad staat.
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