
Overgang naar een ParnasSys ID 

Vanaf 18 maart introduceren we het ParnasSys ID. In dit artikel leggen we uit wat het 

ParnasSys ID is en wat het voor jou betekent.  

 

Het ParnasSys ID 

Het ParnasSys ID is een school- en bestuuroverstijgende identiteit waaronder meerdere 

accounts met hetzelfde e-mailadres kunnen hangen; bijvoorbeeld een verzorger-account 

op school A en een medewerker-account op school B. Alle persoonlijke 

accountinstellingen blijven gekoppeld aan het account. 

 

Na de update van 18 maart worden de accounts* met hetzelfde e-mailadres, na jouw 

akkoord, samengevoegd oner een ParnasSys ID.  

 

 

Voor de update:                                   Na de update: 

 

*Let op: accounts die gebruikmaken van Azure of Google SSO kun je niet koppelen.  
 
*Let op: als je beslist om een account te koppelen aan een ParnasSys ID, vervallen de 

inloggegevens van dit te koppelen ParnasSys-account of Ouderportaal-account. Dit 

betekent concreet dat je een account niet meer kunt losmaken van een ParnasSys ID, 

omdat er geen inloggegevens meer bestaan voor dit losse account. 

 

Voordelen ParnasSys ID 

Je kunt bij meerdere accounts inloggen met één gebruikersnaam en wachtwoord. Je kunt 

vanaf nu ook inloggen met je e-mailadres op de plaats van de gebruikersnaam.  

 

 

Welke situatie is voor jou van toepassing? 

Eén bestaand account per e-mailadres  

Als je e-mailadres is gekoppeld aan één account, dan gaat het inloggen met je e-

mailadres automatisch. Je moet wel eenmalig inloggen met je gebruikersnaam, om 

vervolgens te kunnen inloggen met je e-mailadres. Je gebruikersnaam blijft geldig. Al je 

persoonlijke accountinstellingen blijven gekoppeld aan je account. 



Meerdere accounts met hetzelfde e-mailadres (koppelen) 

Als je e-mailadres is gekoppeld aan meerdere accounts, dan vragen we je de 

inloggegevens van deze accounts samen te voegen. Onze software helpt je hierbij. 

Eerste keer inloggen met het eerste account 

Als je de eerste keer inlogt met een account, dan wordt het ParnasSys ID aangemaakt. 

Dit gaat automatisch. 

 

Inloggen met andere accounts (koppelen) 

Zodra je inlogt met een ander account waarvan het e-mailadres al geregistreerd staat om 

mee te kunnen inloggen, vragen we je de inloggegevens van dit account te koppelen. Dit 

gaat in de volgende 3 stappen: 

Stap 1:                              Stap 2:                            Stap 3:                 

   

 

Gebruik je twee-staps-verificatie? 

De twee-staps-verificatie van het account waarmee je als eerste bent ingelogd, gaat 

gelden voor het ParnasSys ID en dus voor alle accounts die daaronder vallen. Heeft het 

account waar je als eerste mee bent ingelogd geen twee-staps-verificatie, maar het 

tweede account wel? Dan geldt die Twee-staps-verificatie voor beide accounts. 

 

 



Meerdere accounts per e-mailadres (niet koppelen) 

Als je meerdere accounts hebt met hetzelfde e-mailadres, dan kun je ook besluiten om 

niet te koppelen. Dit is later niet meer aan te passen. Wanneer je niet wil koppelen, zul 

je een ander e-mailadres moeten invoeren, dat nog niet in gebruik is bij een ander 

ParnasSys ID. Je doorloopt dan de volgende stappen: 

Stap 1:                              Stap 2:                                       Stap 3:        

   

 

Inloggen met meerdere accounts na koppelen 

Als je de inloggegevens van meerdere accounts hebt gekoppeld, krijg je na het inloggen 

een keuzescherm met de verschillende accounts die onder het ParnasSys ID hangen.  

Als je eenmaal ingelogd bent en dan met één van de andere accounts wilt werken, dan 

zal je eerst moeten uitloggen en daarna kun je opnieuw inloggen met het andere 

account. 

  

 


