
 

 

 
 
Activatie ParnasSys-koppeling  
 
Om te werken in de wondere wereld van Muiswerk Online hebben leerlingen en leerkrachten een 
inlogaccount nodig. Gebruikt u ParnasSys als LVS dan kunt u naamgegevens direct importeren in Muiswerk 
Online, zonder tussenkomst van een bestand. 
 
Stap 1 
Vraag de koppeling tussen ParnasSys en Muiswerk te activeren in een e-mail naar support@muiswerk.nl. 
Vermeld hierin uw schoolnaam en uw brin. 

Stap 2 
U ontvangt bericht van Muiswerk Support zodra de koppeling is geactiveerd. Nu moet de school eenmalig 
toestemming geven voor het koppelen. Iemand van de school met voldoende rechten (applicatiebeheerder) 
logt in bij ParnasSys via de link: https://start.parnassys.net/ en  gaat vervolgens naar ‘Beheer’ => 
‘Koppelingen’. 
 

 
 
Hier staat een lijst met koppelingen, waaronder de niet-geactiveerde koppeling met Muiswerk1. 

Stap 3 
De ParnasSys-beheerder klikt op de naam Muiswerk en komt in het scherm met de koppelingdetails. Als de 
koppeling nog niet geactiveerd is, kan de gebruiker klikken op de knop ‘afnemen’ linksonder in het scherm. 
De gebruiker krijgt dan de volgende melding: “Let op! Met deze actie activeert u de koppeling voor uw 
school. Hierna kunt u gebruikmaken van deze aangeboden koppeling. Dit heeft tot gevolg dat 
leverancier/afnemer <koppelpartner> de gegevens van uw school via de koppeling kan opvragen. [...] ”  
Klik op OK en de koppeling is actief en kan gebruikt worden. 
 
Meer informatie 

- Meer informatie over ParnasSys koppelingen vindt u hier. 

- Voorwaarden Muiswerk edexservice: U gebruikt ParnasSys als LVS en u bent klant van Muiswerk 

Educatief B.V.; De uitwisseling van gebruikersgegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding; 

Scholen geven in het LVS expliciet toestemming voor de uitwisseling van gebruikersgegevens. 

- De verwerking van persoonsgegevens volgens de Wbp is vermeld in de bewerkersovereenkomst die 

scholen kunnen aangaan met Muiswerk Educatief B.V..  

- Meer informatie over de verwerkersovereenkomst vindt u op hier.  

                                                
1 Ziet u Muiswerk niet in uw lijst staan?  Neem dan contact op met Muiswerk Support via telefoonnummer: 0297-523159. 
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- De Muiswerk privacyverklaring vindt u hier.  

http://www.muiswerk.nl/po/primair-onderwijs/privacyverklaring

