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Oplegnotitie wijzigingsverzoek afspraak OSO Gegevensset 2017.1 (v20170308):

Inleiding
Op 7 november 2013 heeft Edustandaard de 1e versie van de afspraak OSO gegevensset 1.0 in beheer
genomen. Voor de uitwisseling van overstapdossiers in het kader van de Overstap Service Onderwijs
is dit schooljaar 2016-2017 versie 2016.1 geïmplementeerd. In het kader van de jaarlijkse
doorontwikkeling van de standaard OSO gegevensset is een nieuwe versie 2017.1 (v20170308) voor
het komende schooljaar 2017-2018 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 2017.1 (v20170308):
Op 4 juli zijn door de werkgroep OSO de openstaande en nieuwe issues n.a.v. de po-vo uitwisseling
besproken. Op 29 november 2016 is door de werkgroep OSO op basis van uitgewerkte
wijzigingsverzoeken een voorstel gedaan voor de roadmap OSO schooljaar 2017-2018. Op 13
december 2016 is de voorgestelde roadmap OSO vastgesteld door de Regiegroep OSO. Daarna heeft
de expertgroep OSO standaard de nieuwe versie van de afspraak 2017.1 en bijbehorende technische
bestanden uitgewerkt die door de reviewgroep akkoord zijn bevonden. Deze OSO standaard is
tijdens het technisch overleg van 7 maart 2017 goedgekeurd.
Naar verwachting zal in augustus 2017 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 2017.1 voor te leggen aan de standaardisatieraad met de vraag om hierover een besluit
te nemen.
Aanpassingen in de afspraak OSO gegevensset 2017.1 (t.o.v. 2016.1)
Bij documentgeschiedenis en paragraaf 2.4 in de afspraak is in detail aangegeven welke aanpassingen
zijn gedaan ten opzichte van de versie 2016.1 (januari 2017). In grote lijnen gaat het om de volgende
aanpassingen om een aantal lopende issues op te lossen:
•

Nieuwe SWV PaO profielen toegevoegd (Hoofdstuk 6) t.b.v. uitwisseling van leerlingdossier
binnen de school als bijlage bij de aanvraag van onderwijsondersteuning bij het
samenwerkingsverband passend onderwijs. Er is een profiel voor overdracht binnen de PO
school en een profiel voor overdracht binnen de VO school. Voor beide overdrachten is een
eigen profiel met eisen en aanbevelingen gedefinieerd.
Deze beide SWV PaO profielen wordt ondersteund door een specifieke technische bestanden
bundel.
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•

•

Aanvullingen in de afspraak t.b.v. Selectief uitleveren. De OSO gegevensset is ingedeeld naar
16 categorieën. Voor elk van de profielen is gedefinieerd wat per categorie mogelijk is:
verplicht, optioneel of verboden. De samensteller van het dossier kan bepaalde optionele
categorieën uitzetten, waardoor deze in de overdracht niet worden meegenomen. De
verplichte categorieën blijven altijd verplicht en de verboden categorieën blijven altijd
verboden.
Om de informatie over het bewust uitzetten van optionele categorieën mee te nemen is de
OSO gegevensset uitgebreid.
De afspraak is tekstueel en technisch gereorganiseerd, waarbij een striktere scheiding is
gemaakt tussen de specificatie van de OSO gegevensset (Hoofdstuk 4) en van de
Overstapprofielen (Hoofdstuk 5). Dit om de toevoeging van eerder genoemde nieuwe
profielen mogelijk te maken.
De specificaties van beide profielen bundels t.b.v. overstap (in hoofdstuk 5) en SWV PaO (in
hoofdstuk 6) hebben een gelijke structuur met beschrijving van de use case, principes,
beveiligingseisen, juridische gronden voor de uitwisseling, dossier gegevens en conformiteit.

Vervolgstappen
Volgens vastgesteld proces zal gewerkt worden aan een doorontwikkeling van de standaard OSO
gegevensset.
Verwijzingen op de site van Edustandaard: OSO Gegevensset Versie: 2017.1 - februari 2017
U vindt hier:
- Beschrijving van de afspraak OSO Gegevensset v2017.1 (v20170308)
Bij Implementatie
- Technische bestanden OV bij de afspraak OSO Gegevensset v2017.1.1 (Overstapprofielen)
- Technische bestanden PaO bij de afspraak OSO Gegevensset v2017.1.1 (SWV PaO Profielen)
- OSO toetscodelijst (versie 20170301 tbv 2017.1)
- Kennisnet Validatie Service (KVS)
- www.overstapserviceonderwijs.nl
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