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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 specifiek binnen samenwerkingsverband Utrecht PO nodig zijn om 
leerlingdossiers in te vullen en aan te passen en om aanvragen te starten. 
Er zijn ook documenten waarin we de stappen beschrijven om: 

- In te loggen in OT 
- 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]. 

 

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-+’ ! 
 

 
 
De menubalk is veranderd t.o.v. vorig jaar. 

- Enkele menupunten zijn wat anders geformuleerd (met name ingekort) 
- ‘Invoeren leerling’ en ‘Leerlingdossiers’ zijn nu samengevoegd onder menupunt ‘Leerlingdossiers’ 
- Zaken die te maken hebben met Arrangementen zijn nu ondergebracht bij drie (functionele) 

menupunten 
Zie ook verdere uitleg in het vervolg van deze handleiding. 
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Onderstaande inhoudsopgave bevat links, zodat je met ‘Ctrl-Klik’ direct naar het gewenste onderdeel kan. 
 

Inhoud 
Invoeren en aanpassen van een leerlingdossier ..................................................................................................... 4 

Een geopend leerlingdossier............................................................................................................................... 5 

Toevoegen van bijlagen aan het leerlingdossier ..................................................................................................... 5 

Starten van een aanvraag of melding ..................................................................................................................... 6 

Een leerlingdossier afsluiten, archiveren, verwijderen ........................................................................................... 7 
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Invoeren en aanpassen van een leerlingdossier 
 
Helemaal links in de blauwe menubalk vinden we het menu-item om nieuwe leerlingen in te voeren.  

 

Dit kan op twee manieren: 
1. Via een OSO-koppeling met je LAS (in onze regio Parnassys) 
Binnen Parnassys moet dan eerste een zorgvraag voor de leerling 
worden worden aangemaakt, gekoppeld aan het aansluitpunt 
1Loket OT* 
Via [..\OSO importeren kun je de gegevens binnenhalen door in de 
getoonde lijst achter de leerlingnaam aan te geven og gegevens 
moeten worden ‘toegevoegd’, of ‘vervangen’ en op de knop ‘nu 
importeren’ te klikken. 
 
2. Handmatig, door het invullen van enkele verplichte velden 
(aangegeven met een #, w.o. leerlingnaam, geboortedatum) en dit 
op te slaan met de blauwe icoon ‘Opslaan’ links-boven. 

Later kunnen gegevens worden toegevoegd of gewijzigd. 
 

 
* Om via een OSO-koppeling gegevens van een leerling te importeren uit Parnassys moet 1Loket OT eenmalig 
geregistreerd worden als OSO-aansluitpunt. Bij menupunt [Help\Handleidingen] in OT vind je daarvoor een 
handleiding: Instellen en gebruiken OSO-koppeling. 
 
 

Is een leerlingdossier ingevoerd, dan vind je het dossier terug onder het volgende menupunt: 
[Leerlingdossiers \ Open 1Loket leerlingdossiers] 
Je ziet dan een lijst, waarbij elke regel één leerlingdossier vertegenwoordigd. 
 
Je opent een leerlingdossier door er op te klikken. 
 
(Op de andere submenupunten komen we later terug!) 
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Een geopend leerlingdossier 
 

 

 
 
Hier zie je verschillende tabbladen, waar je gegevens kan toevoegen, wijzigen en verwijderen, een tabblad 
waar je vanaf je computer bijlagen aan het dossier kunt toevoegen. In het tabblad ‘Consulten en 
arrangementen’ kun je nieuwe aanvragen starten. Op beide laatstgenoemde tabbladen gaan we hieronder 
uitgebreider in. 
 
Met de iconen links kun je de gewijzigde gegevens opslaan en een PDF-document van het dossier maken. 
 

 
 
Toevoegen van bijlagen aan het leerlingdossier 
 

Tabblad Bijlagen 
 
Via de grijze knop Bladeren onderin het tabblad kun je bijlagen vanaf je computer invoegen in het 
leerlingdossier. Selecteren verloopt via een ‘verkenner’ waarmee je door mappen kunt bladeren. 
Toegevoegde bijlagen verschijnen dan in het overzicht. 
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Starten van een aanvraag of melding 
 

Tabblad Consulten en arrangementen 
 
In dit tabblad kun je aanvragen van Consulten en Arrangementen/TLV’s en meldingen Zorgwekkend verzuim 
starten, door op de betreffende grijze knop te klikken. Er wordt dan in de betreffende lijst een nieuwe regel 
toegevoegd. 

 
 
 
 
 
 

Let op: hier kun je alleen een aanvraag starten. Voor het feitelijk invullen en indienen van de aanvraag moet 
je in de blauwe menubalk eerst naar het betreffende menupunt, zie de uitsnedes hieronder.  
 

 
 
 
 
Hier kun je de feitelijke aanvragen invullen en indienen. 
 

 
 

Tabblad Consulten en arrangementen (vervolg) 
 
Vanuit dit tabblad kunnen Arrangementen/TLV’s kunnen ook op een andere manier gestart worden, 
namelijk: 

- Vanuit de lijst Consulten, door te klikken op de knop START ARRANGEMENT áchter het (laatste) 
consult 

- Vanuit de lijst Arrangementen, door te klikken op een van de knoppen KOPIEER, of KOPIEER 
VERLENGING, achter het (laatste) arrangement/tlv. Gegevens uit het voorgaande arrangement 
worden dan deels gekopieerd 

 
Bij menupunt [Arrangementaanvragen/registraties\ Aanvragen/registreren Arrangementen] kun je de 
aanvragen aanvullen en wijzigen. 
 
(Arrangementen kunnen bovendien nog gestart worden vanuit het tabblad Evaluatie van een voorgaand 
arrangement. Hierover later meer.) 
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Een leerlingdossier afsluiten, archiveren, verwijderen 
 

Tabblad Consulten en arrangementen (vervolg) 
 
Als laatste op dit tabblad staat nog de status van het leerlingdossier. Als je sluiten 1-loketdossier op 
‘Definitief’ zet (via selectievak) dan sluit je het hele dossier af. Er kan dan voor deze leerling niets meer 
worden aangevraagd of gewijzigd. Doe dit alleen als de leerling de school verlaat. 
 

 
 
 
 
 
 

Bij het afsluiten van een heel leerlingdossier krijg je altijd eerst een waarschuwing of je hier wel zeker van 
bent, voordat het dossier echt verwijderd wordt. 
Let dus goed op! 
 

 
 

Menu Leerlingen 
 

Gesloten leerlingdossiers verhuizen naar menupunt 
[Leerlingdossiers\ Gesloten 1Loket dossiers] 
Daar kunnen ze gearchiveerd worden, waarna ze te vinden zijn bij 
menupunt [Leerlindossiers\ Gearchiveerde 1Loket dossiers] 
 
Met het laatste menupunt kun je dossiers verwijderen (door in de 
lijst op het rode kruis te klikken). 
Verwijderde dossiers zijn dan weer zichtbaar in menupunt 
[Prullenbak\ verwijderde dossiers] rechts in de blauwe menubalk. 
 
Daar kunnen verwijderde dosiers weer worden teruggehaald naar 
de voorgaande situatie, via het potloodje, vinkje ‘verwijderd’ 
verwijderen en opslaan met de grote griene vink). 

 
 

 
 


