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Routeringskenmerk instellen (school) 
U bent werkzaam als ict‘er bij een school die met ParnasSys werkt en aanvragen wil indienen in 
Kindkans bij het samenwerkingsverband Profi Pendi.  

U heeft toegang tot ParnasSys voor uw school als applicatiebeheerder en kunt bij Beheer > 
Koppelingen het juiste routeringskenmerk instellen. 

Zorg ervoor dat dit uiterlijk 9 december 2022 is geregeld als de intern begeleider vanuit ParnasSys 
hulpvragen wil (blijven) verzenden naar Kindkans, omdat per 1 januari 2023 de huidige koppeling 
tussen ParnasSys en Kindkans komt te vervallen. 

U volgt als ict’er de volgende stappen: 

• Hoe stel ik het juiste routeringskenmerk in de 500-reeks voor Kindkans in ParnasSys in?  

Kies in ParnasSys Beheer > Koppelingen > Configuratie routeringskenmerken Kindkans (OSO) en 
selecteer het routeringskenmerk dat u wilt gebruiken voor de optie Begeleiding > Kindkans (OSO).  

Stel het juiste routeringskenmerk in de 500-reeks in. Het aanzetten van een vinkje is afdoende om 
het juiste routeringskenmerk op te slaan, dat hoeft niet middels een knop Opslaan bevestigd te 
worden. 

Hoewel u meerdere vinkjes kunt plaatsen vinkt u in principe altijd maximaal één vinkje aan voor de 
juiste vestiging, ook als er meerdere 500-nummers zichtbaar zouden zijn. Raadpleeg bij meerdere 
500-nummers de onderstaande alinea.  

Ziet u een routeringskenmerk als 501, 502, 503 of volgend 500-nummer? Dan heeft u te maken met 
een dislocatie. Stel voor een hoofdvestiging als 14SS de 500 in, voor een nevenvestiging als 14SS01 
de 501, voor een nevenvestiging als 14SS02 de 502 enzovoort in.  

Activeer in geen enkele situatie een nummer dat buiten de 500-reeks ligt. 

Tip: Raadpleeg de aanduiding in het scherm bij welke brincode u een routeringskenmerk activeert. In 
onderstaand sceenshot ziet u helemaal bovenaan bijvoorbeeld 14SS achter de schoolnaam. Voor deze 
school geldt dus 500.  

 

Ontbreekt het routeringskenmerk 500 voor Kindkans nog? Raadpleeg samenwerkingsverband Profi 
Pendi, yvdgrootevheen@profipendi.nl. 

Is het gelukt om het juiste routeringskenmerk in te stellen, willen we je vragen om dit aan ons te 
bevestigen. Dit kan bij Yvonn van de Grootevheen (yvdgrootevheen@profipendi.nl).  

Meer achtergrondinformatie over OSO SWV 
https://www.overstapserviceonderwijs.nl/oso-gebruiken-swv-pao/ 


