Stappenplan OSO dossier klaarzetten in ParnasSys
en importeren in OT
Stap 1:
Log in bij ParnasSys.
Stap 2:
Klik linksboven op het kopje ‘Leerling’.

Stap 3:
In dit scherm zie je rechts drie opties. Via de middelste optie kun je kolommen toevoegen of
verwijderen. Zorg ervoor dat in ieder geval de kolom BSN is toegevoegd.

Stap 4:
Selecteer het leerjaar dat in OT geïmporteerd moet worden en klik op zoeken.

Stap 5:
Wanneer je meerdere leerlingen wilt invoeren in OT, exporteer de leerlingen dan naar een
Excelbestand. Ga verder bij stap 6. Indien je maar enkele leerlingen wilt invoeren in OT, noteer dan
handmatig de BSNs van deze leerlingen. Ga verder bij stap 7.

Stap 6:
Open het Excelbestand en verwijder alle gegevens, behalve de BSNs van de leerlingen. Sla het
bestand vervolgens op.

Stap 7:
Log in bij Onderwijs Transparant.

Stap 8:
Klik op OSO importeren.

Stap 9:
Het importeren van een leerling in OT kan op twee manieren.
Manier 1: enkele leerlingen importeren.
Vul hiervoor in de linkerbalk het BSN in van de leerling en klik op ‘Toevoegen’.

Manier 2: meerdere leerlingen importeren.
Importeer hiervoor het eerder opgeslagen Excelbestand. Klik op de optie ‘Bladeren’ en selecteer het
bestand.

Stap 10:
Let op: het kan zijn dat je niet voldoende rechten hebt om vanaf nu de handelingen uit te voeren. Neem in
dat geval contact op met de ICT-coördinator van je school).
Ga terug naar ParnasSys. Klik in de bovenste balk op ‘School’.

Stap 11:
Kies voor OSO overstapdossiers klaarzetten.

Stap 12:
Zoek op het leerjaar naar dezelfde leerlingen die zojuist geïmporteerd zijn in OT.

Stap 13:
Vink de leerlingen aan waarvoor een OSO overdracht klaar gezet moet worden.

*Let op: mocht je de leerlingen niet aan kunnen vinken, dan staat een instelling niet goed. Ga naar School –
info – diverse instellingen en vink aan dat de school is ‘aangesloten op regionaal initiatief’.
Stap 14:
Kies onderin voor ‘Zet geselecteerde leerlingen klaar voor binnen-brin uitwisseling’.

Stap 15:
Als het klaarzetten is afgerond, verschijnt bovenin een melding.

Stap 16:
Ga naar Onderwijs Transparant. En klik op OSO importeren.

Stap 17:
Kies voor ‘Importeren’ en onderin voor ‘Geselecteerde acties uitvoeren’.

Stap 18:
Het dossier van de leerling is nu aangevuld.

Stap 19:
De gegevens die zijn aangevuld, vind je terug in het Onderwijskundig Rapport. Ga hiervoor naar
‘Leerlingen’ en dan ‘Overzicht Onderwijskundig Rapport’.

Stap 20:
Mocht de leerling al in OT zijn ingevoerd (bijvoorbeeld door het handmatig invullen van het OKR of
de leerling is al via een OSO import aangemaakt), dan kun je de gegevens aanvullen of overschrijven
door middel van een OSO import.

*DOD:

Aanvullen.Alleen lege velden voor OSO gegevens in OT worden aangevuld met de informatie uit het nieuwe OSO bestand.
Alle overige velden in OT die al ingevuld zijn blijven bewaard. LET OP: alleen een spatie in een veld wordt door de computer gezien als
ingevuld veld.
**DOD: Overschrijven. Alle OSO gegevens die al in OT staan van de betreffende leerling worden overschreven. OKR informatie die
niet uit het DOD komt, zoals informatie over functioneren van de leerling, blijft wel bewaard in OT.

