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Inleiding  
In deze handleiding wordt beschreven wat er in Somtoday gedaan moet worden om een UWLR 

2.1 koppeling met Noordhoff Uitgevers op te zetten. Door het maken van een UWLR-koppeling 

met deze uitgever, geef je toestemming om leerling- en medewerker gegevens uit te wisselen. 

Deze koppeling omvat het volgende: 

 

Voor leerlingen en leerkrachten (van de gevonden lesgroepen) vullen we de volgende velden: 

leerlingen: 

              achternaam 

              voorvoegsel 

              voorletters 

              roepnaam 

              geboortedatum 

              geslacht 

              jaargroep 

              groep 

              samengestelde_groepen 

              emailadres 

              mutatiedatum 

              key (leerlingnummer) 

              

medewerkers: 

              achternaam 

              voorvoegsel 

              voorletters 

              roepnaam 

              emailadres 

              groepen 

              mutatiedatum 

              key (medewerkernummer) 

  

Wil je meer weten over wat een UWLR 2.1 koppeling precies inhoud? Kijk dan op: 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-

uwlr/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-2-1/ 

 

Aanmaken van de UWLR koppeling 
Voor elke vestiging binnen de Somtoday omgeving kan een UWLR 2.1 koppeling worden 

aangemaakt met Noordhoff Uitgevers. De koppeling wordt hiermee voor de gehele vestiging aan 

gezet. Koppeling aanzetten per afdeling of voor 1 medewerker, is niet mogelijk. 

Via de menukeuze Beheer> Instelling> UWLR-koppeling toevoegen (zie voor het bijbehorende 

plaatje op de volgende pagina). 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-uwlr/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-2-1/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-uwlr/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-2-1/


 

10 juli 2018   
4 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 juli 2018   
5 

Invullen van de  UWLR koppeling gegevens 
Kies eerst een vestiging en daarna bij Uitgever/aanbieder voor Noordhoff 

 
 

Kies vervolgens voor de UWLR versie 2.1 en klik op Opslaan. 
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De autorisatiesleutel 
Bij het opslaan wordt een autorisatiesleutel gegenereerd. 

 

 
 

 

Wijzigen/Verwijderen van een koppeling 

Een bestaande koppeling wijzigen is niet mogelijk.  Een aangemaakte koppeling kan verwijderd 

worden door op het prullenbakje te klikken bij het overzicht van al de koppeling die zijn 

aangemaakt (Beheer> Instelling> Koppelingen). 

 

Nieuwe autorisatiesleutel 

Om een nieuwe autorisatiesleutel te verkrijgen voor een uitgever/aanbieder en vestiging dient de 

bestaande koppeling eerst te worden verwijderd. Hierna kan een nieuwe koppeling worden 

gemaakt met een nieuwe autorisatiesleutel.  

 

Inloggen: 

Belangrijk voor docenten is dat wanneer de koppeling “uitwisseling klas- en leerlinggevens” tot 

stand is gebracht, ze altijd via Somtoday moeten inloggen om toegang te krijgen tot het online 

docentmateriaal. Dit doen ze in Somtoday via de menukeuze: Home> Leermiddelen> Klik door 

op het leermiddel of voeg deze toe. 

Docenten moeten niet meer rechtstreeks op de website van Noordhoff Uitgevers inloggen.  

Somtoday adviseert de koppeling zo vroeg mogelijk aan het begin van het schooljaar te activeren, 

maar pas nadat alle essentiële inrichting correct in Somtoday is gerealiseerd. 


