
 

Oplegnotitie standaard OSO gegevensset 1.2.1, d.d. 13 mei 2015 

Memo  
Aan:   Standaardisatieraad 
Van:   Marjan Frijns, projectmanager OSO, Kennisnet 
Datum:  13 mei 2015   
Onderwerp:  Oplegnotitie wijzigingsverzoek afspraak OSO Gegevensset 1.2.1 

 
 
Inleiding 
Op 7 november 2013 heeft Edustandaard de 1e versie van de afspraak OSO gegevensset 1.0 in beheer 
genomen. Ondertussen is versie 1.1.1. in het kader van de Overstap Service Onderwijs 
geïmplementeerd en is in het kader van de jaarlijkse doorontwikkeling van de standaard een nieuwe 
versie goedgekeurd door de reviewgroep OSO.   
 
Op 8 oktober 2014 heeft de reviewgroep besloten over de uitgewerkte wijzingsverzoeken voor de 
nieuwe versie 1.2.1. Daarna heeft de expertgroep de nieuwe versie van de afspraak en bijbehorende 
technische bestanden uitgewerkt die door de reviewgroep akkoord zijn bevonden op 12 januari 
2015.   
 
Naar verwachting zal in augustus 2015 deze versie in het kader van OSO worden geïmplementeerd. 
In deze notitie zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van versie 1.1.1. aangegeven.  
De Kennisnet Validatie Service (KVS) waaraan leveranciers het Overstapdossier kunnen testen zal dan 
eveneens worden aangepast.  
 
Besluitvorming 
De Standaardisatieraad wordt gevraagd om het wijzigingsverzoek voor de afspraak OSO Gegevensset 
1.2.1 vast te stellen.  
 
Aanpassingen in de afspraak OSO gegevensset 1.2.1 (t.o.v. 1.1.1.) 
Bij documentgeschiedenis en paragraaf 2.4 in de afspraak is in detail aangegeven welke aanpassingen 
zijn gedaan ten opzichte van de versie 1.1.1 (datum 6 juni 2014).  In grote lijnen gaat het om de 
volgende aanpassingen om een aantal lopende issues op te lossen::  
 

- Uitbreiding gegevensmodel m.b.t. Detail toetsresultaten, 2e stap (zie issue 31) 
- Alleen toetsresultaten van de laatste drie jaren uit het po in vovo-overstapdossier (zie 61) 
- Extra gegevens over toestemming voor overdracht toevoegen (zie issues 50 en 66) 
- Aanpassingen verplichte eindtoets basisonderwijs, inclusief rapportage over referentieniveau 

taal en rekenen. Resultaat is een aparte gegevensstructuur voor verplichte eindtoets 
basisonderwijs (zie issues 41 en 69) 

- Extra gegevensveld Motivatie bij “Herzien advies vo” toevoegen (zie issue 68) 
- Toevoegen van de beleidsinformatie passend onderwijs (zie issue 40) 

 
Beheer Toetscodelijst 
Het beheer van de toetscodelijst wordt sinds januari 2015 uitgevoerd door Kennisnet en wordt 
ongeveer drie maal per jaar aangepast op basis van nieuwe uitgaven van toetsleveranciers. De 
nieuwste versie is van 2 maart  2015 en maakt deel uit van de technische bestanden van de afspraak 
OSO Gegevensset en is verspreid onder de belanghebbenden.  
 
 
 

http://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Afspraken/OSO_Gegevensset/Afspraak_OSO_Gegevensset_1.1.1_werkversie.pdf
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Vervolgstappen 
Volgens vastgesteld proces zal gewerkt worden aan een doorontwikkeling van de standaard OSO 
gegevensset.  
 
Verwijzingen op de site van Edustandaard: Afspraak OSO Gegevensset 1.2.1 (concept)  

U vindt hier: 

- Beschrijving van de afspraak OSO Gegevensset v1.2.1 (v20150302) 
- Technische bestanden bij de afspraak OSO Gegevensset v1.2.1 (versie 20150302) 
- OSO toetscodelijst (versie 20150302)  
- Issuelijst bij Afspraak OSO gegevensset 1.2.1 (versie 20150224) 

 
En ter ondersteuning van de implementatie: 
- Kennisnet Validatie Service (KVS)  
- Handreiking eindtoetsresultaten (versie 20150311) 
- Verslag reviewbijeenkomst 8 oktober  
 

 
 

 

http://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-gegevensset/1.2.1/
http://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Afspraken/OSO_Gegevensset/Afspraak_OSO_Gegevensset_1.2.1_versie20150302.pdf
http://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Afspraken/OSO_Gegevensset/Technische_bestanden_bij_Afspraak_OSO_gegevensset_1.2.1_03.zip
file:///C:/Users/nijstad01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BGR706NB/OSO%20toetscodelijst%20(versie%2020150302)
http://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Afspraken/OSO_Gegevensset/Issuelijst_bij_Afspraak_OSO_gegevensset_1.2.1.pdf
http://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php/KVS:Hoofdpagina
http://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Afspraken/OSO_Gegevensset/Handreiking_eindtoetsresultaten.pdf
http://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Afspraken/OSO_Gegevensset/20141008_Verslag_Reviewbijeenkomst_OSO_standaard.pdf

