LAS exporteren leerlinggegevens
Stappenplan 2018/2019
Hoe exporteer ik mijn leerlinggegevens vanuit het leerlingadministratiesysteem (LAS)?
Vanuit uw leerlingadministratiesysteem kunt u een UWLR-bestand (.XML) exporteren.
In dit stappenplan vindt u de volgende instructies:
1. Exporteren EDUscope
2. Exporteren ESIS
3. Exporteren ParnasSys
4. Exporteren Dotcomschool
Importeren in IEP-portal
Dit UWLR-bestand kunt u automatisch importeren in uw IEP-account om de
leerlinggegevens voor de IEP Eindtoets door te geven. Om het stappenplan te downloaden
om uw leerlinggegevens te importeren in de IEP-portal gaat naar u: toets.nl/aanmeldeniep.
Er is ook een instructievideo beschikbaar.

Let op: indien u de leerlinggegevens niet automatisch heeft geïmporteerd, dan kunt u de
resultaten ook niet automatisch in het leerlingadministratiesysteem zetten.

INLEIDING
Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen in leerjaar 8 in het reguliere basisonderwijs
verplicht om een eindtoets te maken. De resultaten van de in omloop zijnde eindtoetsen worden
(meestal 4 weken na afname) verstrekt aan de deelnemende basisscholen. Scholen zijn eigenaar van
deze gegevens. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het doorgeven van de resultaten aan DUO (BRON).
Scholen kunnen op enig moment de toetsuitslagen van de leerlingen via de portal van de
toetsleverancier digitaal (o.a. een XML-file in een ZIP-bestand) downloaden (zie hiervoor de
beschrijving/instructie van uw toetsleverancier). Bij een enkele toetsleverancier zijn de resultaten niet
digitaal beschikbaar, maar worden die op papier verstrekt (en dienen deze dus ook handmatig ingevoerd
te worden).
Daar waar u over deze digitale exportbestanden kunt beschikken, is het zeer aan te bevelen deze te
importeren in EDUscope. Hoewel dit dus ook handmatig kan, is dit vanwege mogelijke vergissingen bij
het invoeren NIET wenselijk.
In deze instructie worden de twee methodes beschreven:
1. Importeren van toetsresultaten van de verplichte eindtoets;
2. Handmatige registratie van toetsresultaten.

METHODE 1: IMPORTEREN VAN DE TOETSRESULTATEN
STAP 1: IMPORTEREN
a) Log in als Master (of als beheerder met specifieke rechten) en kies in het menu voor “Menu” –
“Applicatiebeheer” – “Import” - “Importeren eindtoets”. Het volgende scherm verschijnt:

b) Klik op het rode mapje bij Zip bestand om een zip-bestand (met XML-data) op de eigen PC te
kunnen selecteren. Nadat dit bestand geopend wordt, gaat EDUscope proberen de inhoud van
dit bestand te matchen met de aanwezige leerlingen in EDUscope. Een soortgelijk scherm als
hieronder afgebeeld verschijnt:
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Indien vóór de naam van de leerling een oranje pijl verschijnt, is er een match gevonden.
Daar waar dit een rood kruisje betreft is er geen match gevonden (mogelijk een fout in de
schrijfwijze van de naam o.i.d.). Gegevens die niet matchen worden niet geïmporteerd. De
enige mogelijkheid is dan om voor die leerling de gegevens handmatig in te voeren (zie
verder “Handmatige Registratie van de Toetsresultaten).
c) Klik vervolgens op Uitvoer en de knop “Starten” om de import te starten. Er wordt dan meteen
een rapportje getoond met de resultaten van de uitvoer.

STAP 2: ACTUALISEREN EN UITWISSELEN MET BRON
Ga in het menu naar “Menu” – “Leerlingen” – “Bron”, en kies links onder “Controle” voor
“Administratie”. Klik onder aan het scherm op “Alles” om alle inschrijvingen te selecteren en vervolgens
op “Actualiseer”. EDUscope ziet dan dat er voor een x-aantal leerlingen centrale eindtoets-gegevens zijn
ingevoerd en geeft de mogelijkheid deze mutaties over te nemen.
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STAP 3: SYNCHRONISEREN MET BRON
Voor alle leerlingen die het betreft maakt EDUscope onder “Goed te keuren” (afhankelijk van
schoolinstellingen) een bericht aan, met de uit te wisselen gegevens van de centrale eindtoets met
BRON. Keur de berichten goed en klik op : “Berichten nu versturen” (bij “Te versturen”) om deze met
BRON uit te wisselen.

METHODE 2: HANDMATIGE REGISTRATIE VAN DE TOETSRESULTATEN
STAP 1: HANDMATIGE INVOER
a) Indien bepaalde gegevens écht niet gematcht worden óf u krijgt enkel papieren resultaten van
de toetsleverancier, dienen de resultaten handmatig geregistreerd te worden. Dit doet u als
administratief medewerker. Ga hiervoor in het menu naar “Menu” – “Leerlingen” – “Leerling
basis” en selecteer de leerling, waarvoor u resultaten wenst in te voeren.
b) Ga in het “leerling Basisscherm” naar het tabblad “Inschrijvingen”, selecteer de inschrijving en
kies dan onder het scherm voor “Bron”. Kies in het Bron-scherm van deze leerling links de optie
“ Verplichte eindtoets”. Waarschijnlijk toont dit scherm de tekst “Geen informatie beschikbaar”.
Om er zeker van te gaan dat er inderdaad geen informatie van deze leerling m.b.t. de verplichte
eindtoets is, klikt u op de suggestiepijltjes (linksboven in het scherm).
c) Indien er nog gegevens gevonden worden verschijnt er een blauwe balk in beeld met de
mededeling dat de suggestiefunctie een verplichte eindtoets wil toevoegen en de vraag of deze
mutatie doorgevoerd moet worden. Als er geen suggestie is gevonden wordt dit ook via een
blauwe balk getoond. In het laatste geval kiest u linksonder aan het scherm voor “Toevoegen”.
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d) Er verschijnt dan een nieuw scherm met de gegevens die nodig zijn om een verplichte eindtoets
handmatig te kunnen registreren (en later ook uit te kunnen wisselen met BRON).



Kies uit de lijst de regel die de versie van uw eindtoets weergeeft. U herkent zo’n regel
omdat er rechts een start- en eindscore wordt weergegeven. Deze keuze is verplicht.
Voorbeeld:

Let op: de grijze toetsen / niveaus zijn niet te selecteren (niet meer in gebruik)






Voor leerlingen die om bepaalde redenen geen eindtoets hebben gemaakt, kiest u de
toetsnaam-regel van uw toets (en dus niet de specifieke versie die eronder staat). Alleen
dan komt de optie beschikbaar om een reden van niet deelname of ontheffing aan te
kunnen geven. Ook deze gegevens dient u met BRON uit te wisselen!
Afhankelijk van de toetskeuze worden meer of minder velden verplicht. Reden van niet
deelname en ontheffing zijn meestal optioneel. Vul wél de afname datum en de score in.
Klik onder aan het scherm op OK om de gegevens aan het BRON-scherm toe te voegen.
Herhaal dit voor alle leerlingen waar de gegevens handmatig dienen te worden ingevoerd.

e) Nadat een toetsresultaat bij
een leerling is opgeslagen, is
het vervolgens mogelijk om
met de rechter muisknop op
de toetsnaam te klikken. Er
verschijnt dan een mogelijk
om specifieke toetsonderdelen aan de
eindtoets toe te voegen
(bijv. Taal of Rekenen).
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f)

Vervolgens kunt u met de rechter muisknop op het in de vorige stap toegevoegde
toetsonderdeel klikken, om daarmee een domein eraan toe te kunnen voegen. Vergeet niet om
uiteindelijk op te slaan.

STAP 2: SYNCHRONISEREN MET BRON
Voor alle leerlingen die het betreft maakt EDUscope onder “Goed te keuren” (afhankelijk van
schoolinstellingen) een bericht aan, met de uit te wisselen gegevens van de centrale eindtoets met
BRON. Keur de berichten goed en klik op : “Berichten nu versturen” (bij “Te versturen”) om deze met
BRON uit te wisselen.
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Aanmaken Export Verplichte Eindtoets ESIS voor Eindtoetsleverancier
1. Ga in ESIS naar ‘Mijn Menu – Overzichten en Exporten – Exporteren’

2. Klik op ‘Export verplichte eindtoets’

3. Standaard worden de leerlingen met leerjaar 8 geselecteerd.
Door de optie ‘Voeg eigen leerlingselectie toe’ aan te klikken kan men individuele leerlingen

uit leerjaar 7 selecteren.
Klik indien de leerling selectie compleet is op de knop <Volgende>

4. Klik op de link om het bestand te downloaden.

In de volgende stappen wordt beschreven hoe je in ParnasSys een bestand
kan maken met de gegevens van de leerlingen die de eindtoets zullen
afnemen.

1. Ga naar school > Export > Eindtoets

2. Kies eventueel een andere peildatum
3. Klik onderaan op 'Genereer exportbestand voor leerjaar 8'. De export
wordt nu direct gemaakt en kan worden opgeslagen.

4. Wanneer je zelf leerlingen wilt selecteren, bijvoorbeeld wanneer je ook
een leerling uit leerjaar 7 wilt toevoegen, kies je bij stap 3 voor
'Selecteer leerlingen voor export':

Het leerjaren-filter staat standaard op ‘8’. Selecteer alle leerlingen (en
vink eventueel individuele leerlingen uit als ze niet deelnemen aan de
eindtoets).
Zet vervolgens het leerjaar-filter op 7 en selecteer de gewenste
leerlingen.

Klik vervolgens op ‘Genereer exportbestand (geselecteerde leerlingen)’.

Dotcomschool
Exporteren leerlingen voor verplichte eindtoets in het SchoolOAS
Scholen kunnen in het SchoolOAS een bestand exporteren met hierin de leerlingen die in het huidige
schooljaar meedoen met de verplichte eindtoets. Dit bestand dient te worden verstuurd naar de
eindtoetsleverancier.
Hierbij nemen wij graag de stappen met u door om dit bestand te exporteren.
-

-

Log in met een account met de rol “Administratie”, “OASBeheer”, “Intern Begeleider” of
“Alle rollen”
Ga naar het onderdeel Import/Export
Klik op het tabblad Eindtoets
U ziet nu op deze pagina alle groep 8 en groep 7 leerlingen (afbeelding 1)
Om leerlingen te selecteren klikt u in het vakje voor de leerling. (Afbeelding 2)
Tevens kunt u een gehele selectie aanvinken door boven aan de tabel naast het leerlingnr
het vakje aan te vinken. U kunt ook gebruiken maken van de filter functionaliteit.
Dit doet u door in het veld Huidige groep bijvoorbeeld 8 te typen en hierna op enter te
drukken. Alle leerlingen van groep 8 worden in dit geval eruit gefilterd (Afbeelding 3)
Wanneer u alle leerlingen heeft geselecteerd die de eindtoets gaan maken, ziet u deze rechts
bij de geselecteerde leerlingen staan
U kunt vervolgens klikken op de knop [Eindtoets export]
Het bestand wordt nu gedownload op uw computer. Waar het bestand wordt opgeslagen is
afhankelijk van uw internet browser. Vaak komt deze in uw map downloads terecht of wordt
het bestand geopend in uw browser en kunt u deze daarna opslaan.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

