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Inleiding  
In deze handleiding wordt beschreven wat er in Somtoday gedaan moet worden om een UWLR 2.2 koppeling 
met een externe partij X op te zetten. Door het maken van een UWLR-koppeling met deze partij, 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 2.2 koppeling precies inhoud? Kijk dan op: 
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-uwlr/uwlr2-2/  

	

	

	

	

	

	
	 	



	

7	januari	2018	 	 	
4 

Stap	1:	Aanmaken	van	de	UWLR	koppeling	
Voor elke vestiging binnen de Somtoday omgeving kan een UWLR 2.2 koppeling worden aangemaakt met partij 
X. De koppeling wordt hiermee voor de gehele vestiging aan gezet. Koppeling aanzetten per afdeling of voor 
een medewerker, is niet mogelijk. 
 
Via de menukeuze Beheer> Instelling> UWLR-koppeling> UWLR-koppeling toevoegen (zie voor het 
bijbehorende plaatje op de volgende pagina, in dit voorbeeld is partij X: Thieme Meulenhoff). 

	

	
	

Stap 2: De autorisatiesleutel 
Bij het opslaan wordt een autorisatiesleutel gegenereerd. 
 

	
	
Een schoolkey:  

De schoolkey (UUID) is nu nog niet zichtbaar in Somtoday, maar gaat in een toekomstige versie van 
Somtoday onder de autorisatiesleutel getoond worden én gaat verplicht worden in het request cq. 
notificatiebericht naar de uitgever/aanbieder. 
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Stap 3: Partij X op de hoogte stellen 
Stuur een email met de onderstaande informatie naar partij X (tijdelijke situatie in geval van geen 
automatische koppeling).  

- de BRIN-code(s) van de vestiging(en) 
- de autorisatiesleutel (als tekst) 
- advies: een schermafdruk van de nieuwe koppeling (de tijdelijke situatie) 

Indien partij X beschikt over een notificatieService kunnen de gegevens automatisch worden verstuurd naar 
partij X. 
 
De klantenservice van partij X zal de koppeling aan haar kant ook actief maken en de afhandeling bevestigen. 
 

Stap 4: Collega’s op de hoogte stellen 
Informeer je collega’s (docenten en/of leermiddelencoördinator) over de beschikbaarheid van 
groepeninformatie uit Somtoday 
	
	

Meer informatie 
	
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.  
 
 


