
 
 

 
 

Activatie ESIS-koppeling  
 
Om te werken in de wondere wereld van Muiswerk Online/Flexi hebben leerlingen en leerkrachten een 
inlogaccount nodig. Gebruikt u ESIS als LVS dan kunt u naamgegevens direct importeren in Muiswerk 
Online/Flexi, zonder tussenkomst van een bestand1. 
 
 
Stap 1 
Muiswerk Online is een leermiddel van Kurve. Vraag de koppeling tussen ESIS en Muiswerk Online/Flexi te 
activeren in een e-mail naar support@kurve.nl. Vermeld hierin uw schoolnaam en uw BRIN-nummer. 
 

Stap 2 
Kurve activeert de ESIS-koppeling voor u in Muiswerk Online/Flexi. U ontvangt bericht zodra de koppeling is 
geactiveerd.  
 

Stap 3 
De school moet eenmalig toestemming geven voor het koppelen.  

a) De beheerder maakt een verificatiecode aan in ESIS via ‘Mijn Menu’ en ‘Koppelingen’ om de 
koppeling tot stand te brengen.  

b) Selecteer UWLR-Leerlinggegevens en klik op de knop ‘Activeren’ bij Muiswerk UWLR-koppeling. 
Lees hierbij goed de gebruikersvoorwaarden in ESIS. 
 

 
 

 
  
                                                
1 Rovict B.V. (ESIS) rekent voor de gegevenskoppeling met Muiswerk Online €0,10 cent per leerling, per jaar. Voor dat 
onderhoudsbedrag worden door Rovict de volgende diensten geleverd: het uitwisselen van de gegevensset, het 
technisch faciliteren van de uitwisseling, het dataverkeer tussen de systemen en het operationeel houden van de 
koppeling. Kurve rekent zelf geen additionele kosten voor deze gegevenskoppeling.  

mailto:support@kurve.nl


 

Vervolg Activatie ESIS-koppeling. 
 

c) Vul uw naam in, zet het vinkje voor akkoord en vul de verificatiecode in.  
 
De verificatiecode begint met de BRIN6-nummer van uw vestiging aangevuld tot minimaal 20 
maximaal 50 karakters.  
 

 

Stap 4 
De verificatiecode die is aangemaakt in ESIS moet gekopieerd 
worden en ingevoerd worden door de beheerder in Muiswerk 
Online/Flexi via de knop ‘School’.  

Stap 5 
Vervolgens kunt u nu de EDEXML-service 
uitvoeren via de knop ‘Gebruikers’ en 
‘Importeer’. 
Kies vervolgens de juiste service en het 
juiste schooljaar. Maak een keuze uit 
‘alleen toevoegen’ of ‘toevoegen en 
bijwerken’ afhankelijk of u alleen nieuwe 
leerlingen wilt toevoegen of bestaande 
leerlingen wilt bijwerken.  
 
Stap 5 kunt u regelmatig herhalen om 
leerlinggegevens te actualiseren. Kies dan 
voor toevoegen en bijwerken. 
 
 
 
Let op: Het kan 24 uur duren voordat de koppeling tussen Muiswerk Online/Flexi en ESIS actief is.  
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