
Via een OSO SWV koppeling, kunt u leerling gegevens overzetten van ParnasSys naar TOP dossier. Hiervoor moet u eerst 
een OSO SWV koppeling maken voor TOP dossier. In ParnasSys staat beschreven hoe u dit moet doen. Daar staan de 
volgende stappen beschreven: 

7.8 Instellingen - Importeren - OSO SWV
Met een OSO SWV dossier kunnen leerlinggegevens vanuit uw Leerling Administratie Systeem (LAS) worden overgedragen naar 
Leerwinst/TOP dossier.

7.8.1 Instellingen - OSO SWV Aanleverpunt registreren 

Voor de OSO SWV koppeling gebruikt kan worden, dient er in de MijnOSO omgeving van uw school een aanleverpunt aangemaakt 
te worden voor SWV PaO. Wanneer er een aanleverpunt aanwezig is, kunt u deze gecombineerd met de aanleverpuntsleutel uit 
MijnOSO, registreren in Leerwinst. Om het aanleverpunt te registreren klikt u rechts bovenin het scherm op het Instellingen-icoon 
en vervolgens selecteert u de optie Aanleverpunt. Hier vult u uw brin (4 karakters), het aanleverpunt en de aanleverpuntsleutel 
in. Nadat alle velden zijn gevuld slaat u de gegevens op door op de knop [Opslaan] te klikken. U krijgt direct terugkoppeling in de 
vorm van een melding of het registreren van het aanleverpunt succesvol is verlopen. 

7.8.2 Instellingen - OSO SWV dossier importeren 

Alle dossiers die vanuit uw LAS via OSO SWV zijn verzonden naar Leerwinst, zijn direct zichtbaar wanneer u de tegel OSO SWV 
opent. Via de knop [PDF] achter een dossier, kunt u bekijken welke informatie er in het ontvangen dossier aanwezig is. Door 
een of meer dossiers te selecteren kunt u de dossiers importeren of verwijderen. Nieuwe leerlingen zullen automatisch worden 
aangemaakt en worden gekoppeld aan de betreffende groep. Leerlingen die reeds aanwezig zijn in Leerwinst zullen worden 
bijgewerkt met de nieuwe gegevens. 

Als het aanleverpunt is aangemaakt en er een OSO SWV koppeling is gemaakt volgens de bovenstaande stappen, kunt u informa-
tie overzetten van ParnasSys naar TOP dossier. Hoe dit moet leest u in het stappenplan; 2019-01-01 OSO SWV Stappenplan leerling-
info versturen van ParnasSys naar TOP dossier

Mocht de koppeling niet tot stand komen, dan kan het zijn dat je hiervoor niet de juiste rechten hebt. Neem dan contact op met 
diegene die de rechten heeft binnen jouw school of schoolbestuur.

Overstap Service Onderwijs (OSO) SWV  
koppeling maken in ParnasSys voor TOP dossier

https://www.swvdeeem.nl/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-01-OSO-SWV-Stappenplan-leerlinginfo-versturen-van-ParnasSys-naar-TOP-dossier.pdf
https://www.swvdeeem.nl/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-01-OSO-SWV-Stappenplan-leerlinginfo-versturen-van-ParnasSys-naar-TOP-dossier.pdf

