
 

Hoe activeer ik de koppeling tussen ESIS en IEP LVS van 

Bureau ICE (IEP-toetsen)? 

 

De koppeling tussen ESIS en IEP LVS bestaat uit: 

1. De automatische overdracht van leerling- en groepsgegevens van ESIS naar IEP LVS 

2. De automatische overdracht van toetsresultaten op de IEP-toetsen (het betreft hier de 

leerlingvolgsysteem-toetsen, niet de verplichte eindtoets) van IEP LVS naar ESIS 

In ESIS ziet de leerkracht de IEP-resultaten terug in Dashboard Mijn Groep. 

 

Overdracht 1 regelt u via Basispoort en IEP LVS. 

Deze instructie gaat over overdracht 2. Dit noemen we de resultatenkoppeling. 

 

Om de koppeling te activeren, dient u zowel in ESIS als in IEP LVS de koppeling aan te zetten.  

 

A. Activeren van de koppeling in ESIS 

 

1. Gebruikers met de rollen Directie en Applicatiebeheerder kunnen in ESIS de koppeling 

(de)activeren. 

 

 
 

 

2. Ga naar Import-Export-Koppelingen > Koppelingen en open onder het kopje 

Resultatenkoppelingen de IEP LVS-koppeling. 

 
 

3. Klik op <Activeren>. 

 



 

 
 

4. Vul een door u zelf bedachte verificatiecode in. Deze verificatiecode dient te beginnen met uw 

Brinnummer (bijv. 99QQ00). Vul de code aan tot minimaal 20 en maximaal 50 tekens. 
Dus bijvoorbeeld   99QQ001234567890abcd als uw Brinnummer 99QQ00 is. 

 

5. Kopieer deze code, want deze moet u zo ook in IEP LVS invoeren. 

 

6. Bevestig met het vinkje het akkoord van de schooldirectie met de gebruikersvoorwaarden. 

 

7. Sla de ingevoerde gegevens op.  

  



 
B. Activeren van de koppeling in het IEP-LVS 

 

 

1.            Log in als schoolbeheerder in het IEP LVS 

2.            Ga naar de beheeromgeving in het IEP LVS  

3.            Ga naar het menu en kies voor school 

4.            Open vervolgens het tabblad “Resultaatkoppeling” 

 

5.            Klik op <Koppeling instellen> 

6.            Kies voor LAS: ESIS 

7.            Vul de verificatiecode in en klik op <Testbericht versturen en koppeling inschakelen> 

 

8.            Het testbericht geeft aan of de koppeling gelegd kan worden  

 

Als de koppeling gelegd is, worden vanaf dit moment de resultaten elke nacht doorgestuurd naar 

ESIS.  

 


