
Vragenlijst: Indienen Vo-Mbo Overstapprofiel op Afspraak OSO 
Gegevensset bij EduStandaard 

Vragenlijst voor het indienen van een standaard bij EduStandaard voor het in beheer nemen van die 
standaard. 
 
Toelichting 
Op basis van de antwoorden op de vragen van deze vragenlijst wordt bepaald of de standaard voldoet 
aan de gestelde criteria. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de indiener om dit aan te 
tonen. EduStandaard gebruikt de documentatie en gegevens uit de antwoorden om per criterium een 
oordeel te geven. Bij twijfel over de relevantie, het werkingsgebied of kwaliteit kan het bureau 
EduStandaard besluiten een gesprek te voeren met de indiener. Voor het schrijven van het oordeel zal 
Bureau EduStandaard een werkgroep van de SIG EduStandaard toewijzen dan wel oprichten. Met behulp 
van het template in bijlage 3 zal deze werkgroep een advies op stellen voor de standaardisatieraad van 
EduStandaard. 
 
Doelgroepen van deze vragenlijst: 

• Bureau EduStandaard (BES): beoordeelt op basis van deze vragenlijst of aan alle criteria voor 
nieuwe standaarden is voldaan (zie bijlage 2). BES adviseert hierin de StandaardisatieRaad. 

• Op basis van de vragenlijst en het advies van Bureau EduStandaard zal de 
StandaardisatieRaad besluiten om de standaard al dan niet in beheer te nemen. 

• ArchtectuurRaad: bewaakt en beoordeelt de samenhang met de andere afspraken 
(architectuur) van EduStandaard 

 
Levert u aub. een elektronische versie van deze vragenlijst in bij info@EduStandaard, dus liever niet 
uitprinten en dan pas invullen. 
 
Ο Geef onder  verwijzing    aan waar het antwoord of de onderbouwing van het antwoord op deze 

vraag te vinden is. Dit kan een pagina van de documentatie van de standaard zijn of een URL van 
een website. Uitgangspunt is dat het antwoord op onderstaande vragen als het goed is in één van de 
documenten van of rondom de standaard is te vinden. 

Ο Indien antwoord op een vraag niet van toepassing is: "n.v.t." invullen, zo mogelijk met 
beargumentatie. 

 
Vragen 
1. Om welke standaard gaat het? 
titel auteur(s) versie 
Vo-Mbo Overstapprofiel o.b.v. OSO gegevensset  Jos van der Arend, 

Petra Nederkoorn 
0.3 (3 april 2014) 

 
2. Omgeving: Wat is de context van deze afspraak ten opzichte van andere afspraken en standaarden? 

 
2.1. Zijn er vergelijkbare afspraken en standaarden, zo ja welke? 

antwoord verwijzing 
Ja: OSO gegevensset en toepassing bij OSO 
profielen.  

http://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspr
aak/oso-gegevensset  

 
2.2. Waarin verschilt deze standaard van die andere afspraken en standaarden? 

antwoord verwijzing 
De OSO profielen zijn gericht op overstapdossiers enoverdracht-
binnen-brin binnen het po en vo 

Hoofdstuk 4  

De afspraak Uitwisselen leerresultaten (UWLR) maakt voor het 
deel van de toetsresultaten gebruik van de OSO gegevensset. 
Dat betekent dat de definitie (opbouw, syntax, semantiek) van een 
toetsresultaat “as is” wordt overgenomen uit het OSO.  
 

Paragraaf 3.4 Relaties met andere 
standaarden > Relatie met afspraak 
UWLR  

 

http://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-gegevensset
http://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-gegevensset


3. Probleemgebied 
3.1. Voor welk probleem biedt de standaard een oplossing? 

antwoord verwijzing 
Bij de uitwisseling van dossiers met leergegevens en leerresultaten van de 
leerling (i.k.v. OSO) zijn verschillende administratieve systemen en leer- en 
begeleidingsprogramma’s betrokken. Door de invoering van de OSO 
infrastructuur is nu ‘automatische’ uitwisseling goed mogelijk. Door de OSO 
afspraak hanteren beide kanten van de uitwisseling dezelfde semantische 
betekenis voor de gegevens. 
 
Om digitale overstapdossiers tussen vo en mbo goed uit te kunnen wisselen is 
besloten om met belanghebbende partijen de afspraken over de gegevensset 
en de uitwisseling vast te stellen. Dit is vastgelegd in het profiel voor deze 
overstap. 
 
De afspraak is uiteindelijk bedoeld om de uitwisseling van dossiers te 
faciliteren en de daarmee de volgende voordelen te realiseren, namelijk:  
• Optimaliseren van de plaatsing en de efficiënte doorstart van het leren en 

begeleiden van de leerling in de nieuwe school door het aanleveren van 
actuele en relevante informatie aan die nieuwe school.  

• Terugdringen van de administratieve lasten in het onderwijs door 
automatisering en hierbij het voorkomen van fouten bij de handmatige 
handelingen. 

Paragraaf 2.2 waarom 
een afspraak?  

 
3.2. Biedt de standaard een volledige oplossing voor dit probleem (=100% dekking)? 

antwoord verwijzing 
Grotendeels. De huidige afspraak OSO gegevensset bestaat uit de OSO 
gegevensset die breed toepasbaar is voor de overdracht van een dossier met 
leer- en begeleidingsgegevens van een leerling. Maar de gegevensset is tot nu 
toe voornamelijk binnen en tussen PO en VO toegepast.  
Uit de afspraak blijkt dat de OSO gegevensset op kleine punten moeten 
worden aangepast voor de overstappen VO-MBO.  

Hoofdstuk 1 en 2 

 
4. Doelgroep 

4.1. Voor wie is de standaard bedoeld? 
antwoord verwijzing 
Bestuurders-beslissers, informatiemanagers en technische specialisten 
van onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden, LAS- en andere 
softwareleveranciers, cito betrokken bij OSO en in eerste instantie actief 
binnen VO en MBO. 

Hoofdstuk 1 en 2 

4.2. Bestaat de standaard uit verschillende delen die zich op verschillende doelgroepen richten? 
antwoord verwijzing 
Ja. Onderscheid gemaakt in de gegevensset die voor alle doelgroepen 
bedoeld is en de toepassing voor specifieke doelgroep door inrichting van 
profielen voor de overstappen. In deze afspraak is het toepassingsprofiel 
voor de overstap VO-MBO uitgewerkt.  

Paragraaf 2.3 Scope van de 
afspraak 

 
5. Geef een of meer voorbeelden van een real-life business situatie waarin de standaard is gebruikt. 
antwoord verwijzing 
De OSO gegevensset is al geïmplementeerd door verschillende 
LAS-leveranciers en regionale platforms voor digitaal 
overdracht van dossiers als het overstapdossier binnen PO en 
VO.  
Vanuit OSO wordt de technische implementatie t.b.v. 
uitwisseling via een Traffic Center (specifieke OSO voorziening) 
aangestuurd en worden zowel scholen als leveranciers 
gekwalificeerd.  

Zie 
http://www.overstapserviceonderwijs.nl 
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Leveranciers die overstapdossiers uitwisselen en daarbij het 
OSO Traffic Center niet gebruiken kunnen ook de afspraak Vo-
Mbo overstapprofiel gebruiken.  

n.v.t. 

 
6. Wat gaat er fout als de afspraak niet geaccepteerd wordt door het veld? 

Deze vraag geeft als het goed is antwoord op het prioriteringsvraagstuk: “hoe urgent is de afspraak” 
 
antwoord verwijzing 
Dan missen we het momentum om binnen de onderwijsketen in kader 
van overstap tussen scholen eenduidigheid te creëren in overstapdossiers 
binnen het Nederlandse onderwijs. Deze overstapdossiers zijn 
voornamelijk bedoeld om leerlingen in het vervolgonderwijs direct 
optimaal te laten leren en te kunnen begeleiden en om een efficiëntie slag 
in de administratie voor scholen te bewerkstelligen. Scholen en 
leveranciers zijn al jaren bezig om dit te bereiken.  

n.v.t. 

 
 

7. Is de standaard breed geaccepteerd door de doelgroep? 
antwoord verwijzing 
Veel betrokkenen bij deze overstap zijn geraadpleegd in eerdere fasen 
(zie Sion programma) en hebben de behoefte tot het maken van 
afspraken geuit. 
 
(hier partijen noemen die inbreng hebben gehad en betrokken zijn 
geweest bij het tot stand komen van deze afspraak) 
 
Bij de formulering van deze afspraak is tevens Edustandaard betrokken 
geweest. 

n.v.t. 

 
Graag een overzicht toevoegen van alle deelnemers aan het standaardisatieproces (naam en organisatie). 
Dit kan bijvoorbeeld in een aparte excel-lijst. 
 
 
8. Wat is de impact als de afspraak geïmplementeerd moet worden? 

Deze vraag geeft als het goed is antwoord op het kostenvraagstuk: “wie moet wat doen om de 
afspraak te implementeren, wat is er voor nodig qua resources, tijd en expertise” 
 

antwoord verwijzing 
Impact is laag als betrokken instelling gebruik maakt van LAS dat OSO 
kwalificatie heeft. Voor andere gevallen betekent het dat een systeem een 
interface volgens de standaard moet implementeren (technische 
koppeling) en de organisatie moet controleren in hoeverre haar 
informatiebehoefte overeenkomt met de gegevens in de set. 

n.v.t. 

 
 

9. Is er voor de standaard een overzicht van frequently asked questions (of iets soortgelijks)? 
antwoord verwijzing 
Nee. Deze standaard heeft nog geen faq. Wel is 
er een lijst van veelgestelde vragen beschikbaar 
van de overstap service onderwijs, waar de OSO 
gegevensset wordt toegepast. 

http://www.overstapserviceonderwijs.nl/veelgestelde-
vragen 
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10.  (Inter)nationale standaarden 
10.1. Is de standaard gebaseerd op (inter)nationale standaarden? 

antwoord verwijzing 
Ja, de afspraak is een profiel op de OSO gegevensset. Deze 
OSO afspraak is historisch weer gebaseerd op de nationale 
DOD standaard die al sinds 2003 voor de overstap PO-VO is 
ontwikkeld en veelvuldig wordt gebruikt. 

http://www.edustandaard.nl/standaarden/ 
afspraken/afspraak/oso-gegevensset/ 

10.2. Zo ja, welke?  
10.2.1. Geef per standaard de versie geschiedenis aan (nummers en datum), dus ook 

eventueel nieuwere versies. 
10.2.2. Is er voor de gebruikte (inter)nationale standaarden een forum of een 

gebruikersgroep of iets dergelijks? 
10.2.3. Is er voor de gebruikte (inter)nationale standaarden een overzicht van frequently 

asked questions (of iets soortgelijks)? 
antwoord verwijzing 
DoD versie 1.09 Oktober 
2011 

http://www.vdod.nl/etc/datadictionarydod1.0910-10-2011.xls  

ELD (voorheen DoD) 
versie November 2012 

http://www.eld.nl/fileadmin/eld/documenten/OSO_Gegevensset_po-
vo.pdf  

OSO gegevensset en 
overstapprofielen in po en 
vo, versie 1.0, Juli 2013 

http://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-
gegevensset/1.0/ 

OSO gegevensset en OSO 
profielen in po en vo, 
versie 1.1.1, Juni 2014 

http://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-
gegevensset/1.1.1/ 

 
 
11. Testen 

11.1. Is er een tool beschikbaar om implementatie van (delen van) de standaard op correct 
gebruik te toetsen? 

Antwoord verwijzing 
Ja. Het XSD voor de gegevensset. 
Verder zijn er codelijsten voor bepaalde gegevensvelden. Deze codelijsten 
geven het waardebereik van zo’n gegevensveld aan en de bijbehorende 
betekenis. Veel van deze codelijsten zijn in de afspraak beschreven. 

Zie technische bestanden bij 
de afspraak 

11.2. Zo nee, voor welke delen zou dit wel denkbaar zijn (aanvullen met een korte schets welke 
technieken daarvoor gebruikt kunnen worden)? 

Antwoord verwijzing 
Er zou eventueel een online validatiesysteem, zoals 
het Kennisnet Validatiesysteem (KVS) voor OSO 
infrastructuur nu heeft, kunnen worden ontwikkeld 
waarmee iedere ontwikkelaar de dossiers voor de 
eigen implementatie kan valideren en uitgebreid 
validatieresultaat terugkrijgt. 

http://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php/KVS 

 
12. Geef aan wanneer deze en alle voorgaande versies zijn uitgebracht. 
Antwoord verwijzing 
0.3, 3 april 2014, eerste 
publieke versie. 

http://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/vo-
mbo-overstapdossier/0.3/ 

 
13. Informatiemodel en binding 

13.1. Bevat de standaard een informatiemodel? 
Antwoord verwijzing 
Ja, in de afspraak OSO gegevensset Zie Edustandaard website 

m.b.t. OSO afspraak 
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13.2. Zo ja, uit welke onderdelen bestaat dat informatiemodel? 
Antwoord verwijzing 
De gegevensset bestaat uit de onderdelen: de school (huidige school), de 
leerling en een overstapadvies. Verder de metadata van het dossier en de 
registratie van de inzage door leerling of ouders/verzorgers. 
De leerlinggegevens zijn uitgebreid; o.a. NAW, onderwijshistorie, 
toetsresultaten en zorg & begeleidingsgegevens. 

Paragraaf 1.1 figuur 2. 

13.3. Bevat de standaard een technische binding van het informatiemodel? 
Antwoord verwijzing 
Ja, het XSD. Zie technische bestanden bij 

de OSO afspraak. 
13.4. Zijn er inhoudelijke verschillen tussen het informatiemodel en de binding? 

Antwoord verwijzing 
Nee. n.v.t. 
 
14. Copyrights en andere beperkingen 

14.1. Kan het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van de standaard 
onherroepelijk op een royalty-free basis aan EduStandaard ter beschikking worden gesteld? 

antwoord verwijzing 
Ja Hoofdstuk 6 

14.2. Zijn er beperkingen betreffende het hergebruik van de standaard? 
antwoord verwijzing 
nee Hoofdstuk 6 

14.3. Is de standaard (inclusief alle bijbehorende documentatie) vrijelijk beschikbaar? 
antwoord verwijzing 
ja Hoofdstuk 6 

14.4. Is het voor een ieder mogelijk om de standaard (inclusief alle bijbehorende documentatie) te 
kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet? 

antwoord verwijzing 
Ja, onder voorwaarde van naamsvermelding want deze afspraak valt 
onder de Nederlandse versie van de Creative Commons licentie 
"Naamsvermelding 3.0 Nederland" 

Hoofdstuk 6 

 
15. Hoe is de standaard via Internet te vinden? 
antwoord verwijzing 
Op de site van EduStandaard   http://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/vo-

mbo-overstapdossier/0.3/ 
 

  Pagina 5 van 5 


	Vragenlijst: Indienen Vo-Mbo Overstapprofiel op Afspraak OSO Gegevensset bij EduStandaard

