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Oplegnotitie wijzigingsverzoek afspraak OSO Gegevensset 2016.1 (v20160226):

Inleiding
Op 7 november 2013 heeft Edustandaard de 1e versie van de afspraak OSO gegevensset 1.0 in beheer
genomen. Ondertussen is versie 1.2.2. in het kader van de Overstap Service Onderwijs
geïmplementeerd. In het kader van de jaarlijkse doorontwikkeling van de standaard OSO
gegevensset is een nieuwe versie 2016.1 (v20160226) voor het komende schooljaar 2016-2017
goedgekeurd door de werkgroep OSO.
De werkgroep OSO heeft dit jaar gefunctioneerd als reviewgroep OSO omdat de betrokken scholen
en afvaardiging van betrokken leveranciers bijna hetzelfde was als de samenstelling van de
reviewgroep. Tot op heden wordt de standaard OSO gegevensset ook nog niet door andere partijen
dan door de bij OSO betrokken leveranciers gebruikt. De werkgroep OSO bespreekt voor OSO zowel
de functionele wensen als de wensen voor aanpassingen in standaard gegevensset.
Proces vaststelling versie 2016.1 (v20160226):
Op 24 juni zijn door de werkgroep OSO de openstaande en nieuwe issues n.a.v. de po-vo uitwisseling
besproken. Op 7 december 2015 is door de werkgroep OSO op basis van uitgewerkte
wijzigingsverzoeken een voorstel gedaan voor de roadmap OSO schooljaar 2016/2017. Op 17
december 2015 is de voorgestelde roadmap OSO vastgesteld door de Regiegroep OSO. Daarna heeft
de expertgroep OSO standaard de nieuwe versie van de afspraak 2016.1 en bijbehorende technische
bestanden uitgewerkt die door de reviewgroep akkoord zijn bevonden op 25 maart 2016 (via de
mail).
Naar verwachting zal in augustus 2016 deze versie in het kader van OSO worden geïmplementeerd.
De Kennisnet Validatie Service (KVS) waaraan leveranciers het Overstapdossier kunnen testen zal dan
eveneens zijn aangepast.
Verzoek
Namens de werkgroep OSO wil ik u vragen om het wijzigingsverzoek voor de afspraak OSO
Gegevensset 2016.1 in beheer te nemen.
Aanpassingen in de afspraak OSO gegevensset 2016.1 (t.o.v. 1.2.2)
Bij documentgeschiedenis en paragraaf 2.4 in de afspraak is in detail aangegeven welke aanpassingen
zijn gedaan ten opzichte van de versie 1.2.2 (mei 2015). In grote lijnen gaat het om de volgende
aanpassingen om een aantal lopende issues op te lossen:
•
•

•

Afspraak nodig over categorie ouders/verzorgers (issue OSO-4).
Oplossing: Het tekstveld “Relatie tot kind” heeft een nieuwe codelijst “41. Relatie tot kind”.
Hoe om te gaan met geheime informatie over adres en contactinfo (issue OSO-14)
Oplossing: Een geheim adres van leerling en verzorger wordt niet overgedragen; bij telefoon
en e-mail worden geheimwaarden overgedragen. Voor zowel overstapdossiers als
overdracht-binnen-brin.
Profielen voor overstappen van en naar speciaal onderwijs (issue OSO-50)
Oplossing: Veld over wel of niet medicijngebruik toegevoegd.
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•

•

•

•
•
•

•

Verwisseling vaste telefoonnummers en mobiele nummers (issue OSO-62)
Oplossing: codelijst “4. Communicatie soort” wordt ingeperkt tot telefoon en e-mail. Er geldt
nu ook een strakkere definitie over het waardenbereik van het veld “Nummer of adres”.
Een e-mailadres is conform de voorschriften van DUO (o.a. minimaal 4 en maximaal 256
tekens en het teken ‘@’ verplicht).
-Voor een telefoonnummer wordt aanbevolen om alleen cijfers te gebruiken (voor een
Nederlands telefoonnummer exact 10 cijfers, voor een buitenlands telefoonnummer meer
dan 10 cijfers).
Vervanging van het blok Eindtoetsresultaat door de structuur uit Resultaatbericht Eindtoets
PO (REP) (issue OSO-66)
Oplossing: Niet alle gegevens van deze REP zijn nodig dus door weglating van gegevens wordt
deze structuur aangepast. Het leerlingrapport wordt als PDF-bestand bij het dossier gevoegd.
Soort arrangement (clusternummer) niet meer verplicht voor DUO, dus verwijderen (issue
OSO-99).
Hiermee is ook codelijst “39. Soort arrangement” overbodig geworden.
Codelijst “23. Diagnoses” is uitgebreid met vier codes voor Blind, Slechtziend, Doof en
Slechthorend.
Twee nieuwe velden (geboortemaand en postcode4 adres) ten behoeve van toekomstige
nieuwe profielen op de gegevensset ter vervanging van DOD export.
Door de integratie van de LWOO en PrO regeling binnen passend onderwijs per 1 januari
2016, zijn er een aantal aanpassingen nodig om de af te geven beschikkingen, door te
kunnen geven via OSO. Dit heeft tot wijzigingen aan TLV geleid t.b.v. een PrO-TLV en
toevoeging van gegevens t.b.v. LWOO- aanwijzing.
Verbeteringen in versiebeheer door versie aanduidingen m.b.t. standaard XSD en validatie
XSLT (incl. codelijsten).
Hiermee kunnen applicaties bij import direct afleiden om welke XML-versie het gaat.

Vervolgstappen
Volgens vastgesteld proces zal gewerkt worden aan een doorontwikkeling van de standaard OSO
gegevensset.
Verwijzingen op de site van Edustandaard: OSO Gegevensset Versie: 2016.1 - maart 2016
U vindt hier:
- Beschrijving van de afspraak OSO Gegevensset v2016.1 (v20160226)
Bij Implementatie
- Technische bestanden bij de afspraak OSO Gegevensset v2016.1 (versie 1)
- OSO toetscodelijst (versie 20160226)
- Kennisnet Validatie Service (KVS)
- www.overstapserviceonderwijs.nl
Bij overige documenten
- OSO issuelijst (versie 20160328)
- Roadmap OSO schooljaar 2016-2017
Bij overzicht bijeenkomsten vindt u de agenda, documentatie en notulen van de bijeenkomsten op
- 24 jun 2015
- 9 dec 2016
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