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Inleiding 
 
De 1Loket-module van Onderwijstransparant (1Loket OT) is een online, via internet bereikbare, beveiligde 
omgeving, waarmee scholen passende onderwijsondersteuning voor leerlingen kunnen aanvragen bij het 
samenwerkingsverband SWV Utrecht PO. In deze omgeving moet je inloggen met een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Deze inloggegevens kun je aanvragen bij het samenwerkingsverband of rechtstreeks bij 
OnderwijsTransparant. Deze inlog is gepersonaliseerd en gekoppeld is aan één persoon. Vanaf oktober 2020 
wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 2 factor-authenticatie, waarbij de inlog gekoppeld is aan een extra 
code, via een tablet of mobiele telefoon. Je kunt dan niet meer op de oude manier inloggen. 
 
In dit document beschrijven we stappen die nodig zijn om in te loggen in de 1Loket-module van OT.  
Er zijn ook documenten waarin we de stappen beschrijven om: 

- Een leerlingdossier aan te maken 
- Aanvragen voor consulten in te dienen 
- Aanvragen voor tlv’s of arrangementen in te dienen 

 

Voor een alomvattende beschrijving van OT verwijzen we naar de handleidingen van OT zelf, te vinden onder 

menupunt [Help\Handleidingen]. 
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Onderstaande inhoudsopgave bevat links, zodat je met ‘Ctrl-Klik’ direct naar het gewenste onderdeel kan. 
 

Inhoud 
 

Inleiding ................................................................................................................................................................... 2 

Het inloggen in de 1Loket-module van OT .............................................................................................................. 4 

Controleren en wijzigen gegevens .......................................................................................................................... 5 

‘Help’ ....................................................................................................................................................................... 5 

Opzet OnderwijsTransparant .................................................................................................................................. 6 

Persoonlijke inlogs .................................................................................................................................................. 6 

 

 

  



Handleiding Onderwijstransparant – Inloggen in 1loket-module 
Goed voor elkaar 

4 
 

Het inloggen in de 1Loket-module van OT 
 
Ga om in te loggen in de 1Loket-module van OT naar onderstaand internetadres (tip: hier kun je in je browser 
een bladwijzer, of favoriet voor aanmaken). 
 
 
 
 
 
Daar zie je het volgende inlogscherm. Geef daar je gebruikersnaam en wachtwoord in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je je wachtwoord bent vergeten kun je via de link onder ‘Inloggen’ een nieuw wachtwoord laten mailen. 
Voorwaarde daarbij is wel dat je binnen OT het juiste mailadres hebt opgegeven. 
 
Vanaf 1 oktober 2020 kun je niet meer alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen, maar heb je 
ook nog een extra code nodig. Dit wordt 2 factor authenticatie genoemd en dient om het inloggen beter te 
beveiligen. 
Deze code wordt gegenereerd door een app op je telefoon, tablet, of pc en is gekoppeld aan je 
telefoonnummer. Deze code vul je in, in onderstaand scherm. 
 

 
 
 
Binnen de 1Loket-module van OT is een handleiding opgenomen hoe 2 factorauthenticatie ingesteld kan 

worden. Deze is te vinden bij menupunt [Help\Handleidingen] (zie ook verderop in dit document onder ‘Help’).  
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Na inloggen kom je in een scherm met bovenaan een blauwe langgerekte menubalk; daaronder staan 
berichten van OnderwijsTransparant en/of het samenwerkingsverband. 
 
De menu-items in de blauwe balk zijn steeds startpunt voor al je acties. 
 

 
 
Hieronder zie je dezelfde menubalk, maar nu voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid verdeeld over 2 regels. 
Dit effect krijg je binnen OT óók als je je browser smaller maakt, of als je inzoomt met ‘CTRL-+’ ! 
 

 
 

Controleren en wijzigen gegevens 
 
In de blauwe menubalk zie je als derde van rechts het menupunt [Overig] staan. Hier kun je je eigen gegevens 
en schoolgegevens controleren en aanpassen bij [..\Mijn gegevens] en contactpersonen aan het schoolaccount 
toevoegen bij [..\Contactpersonen]. 
 

  
 
Controleer hier goed of alle gegevens (nog) kloppen. Met name is het belangrijk dat je mailadres juist is. Hier 
ontvang je namelijk mailnotificaties van OT en ook het nieuwe wachtwoord als je gebruik maakt van de optie 
‘Wachtwoord vergeten’. Als het mailadres niet juist is, werkt dit niet. 
 
Bij [..\Mijn gegevens] kun je ook de 2 factorauthenticatie activeren en het OSO Aanleverpunt (koppeling met 
Parnassys) registreren. 
 

‘Help’ 
 
Onder het meest rechtse menupunt [Help] vind je informatie die je verder kan helpen bij het gebruik van 
Onderwijstransparant. 
 

  
 
 
Bij ‘Handleiding’ vind je een generieke handleiding voor het gebruik van Onderwijstransparant en een 
‘Algemene handleiding 1Loket’. 
 
Daarnaast staan daar verschillende handleidingen voor specifieke onderdelen, zoals: 

- Instellen en gebruiken OSO-koppeling (voor overdracht tussen Parnassys en OT) 
- Instellen en gebruiken 2 factor authenticatie 
- Uitleg over het sluiten en archiveren binnen OT 
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- Aanvragen van persoonlijke inlogs 
 

Met de twee icoontjes helemaal rechts in de menubalk kun je notificaties lezen en uitloggen of van rol 

wisselen. 

Opzet OnderwijsTransparant 
 
OnderwijsTransparant is zo opgezet dat er altijd éérst een leerlingdossier aangemaakt moet worden. Aan een 
leerlingdossier kunnen vervolgens één of meerdere consultaanvragen, arrangementsaanvragen, TLV-aanvragen 
en/of verzuimmeldingen gekoppeld worden. Je kunt dus geen ‘losse’ aanvraag of melding maken, deze moet 
altijd gekoppeld zijn aan een leerlingdossier 
 
Hoe dat in zijn werk gaat vindt je in een van de andere documenten op onze website. Hierin beschrijven we de 
stappen die je moet ondernemen om consulten, arrangementen en TLV’s binnen OT aan te vragen, zoals dat 
specifiek voor samenwerkingsverband Utrecht PO geregeld is. 
 
Deze documenten zijn dus geen alomvattende handleidingen voor de 1Loket-module van OT; daarvoor 
verwijzen we je naar de eerdergenoemde handleidingen van OT zelf, zoals je die kunt vinden onder menupunt 
[Help\Handleidingen]. 
 
 

Persoonlijke inlogs 
Het is de bedoeling dat iedere gebruiker in OT inlogt met een persoonlijke inlog. Met tweefactorauthenticatie 

kan dat ook niet anders. Dit betekent dat inlogs niet meer met meerdere mensen gedeeld kunnen worden.  

 

Bij menupunt [Help\Handleidingen] staat in de ‘Handleiding Aanvragen Persoonlijke Inloggegevens’ beschreven 

hoe je dat moet doen. 

 


