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Notulen Overleg Technische Werkgroep OSO 
14 november 2017, Seets2Meet te Utrecht   
 
Aanwezig:  
- Martin de Goffau, VDOD/B&T, voorzitter  
- Rafael Perez Bosman, POVO-module (Onderwijs Transparant)  
- Martin Visser, Magister (Schoolmaster)  
- Jeroen Idserda, SOMtoday (Topicus)  
- Jasper Bragt, ParnasSys (Topicus)  
- Lotte Schiphof, Joost van Schooten, OAS (Dotcomschool)   
- Theo Weijmer, Grippa (Grippa) 
- Jeroen Rigterink, Presentis (Presentis)  
- Arjan van Krimpen (Kennisnet)  
- Marek Lyczba (Kennisnet) 
- Marjan Frijns (Kennisnet), notulist  
 
Niet aanwezig:  
- Emil van den Berg, KindKans (Educator)  
- Freek Aldenkamp, ESIS (Rovict bv) 
- Ralf Hees, EDUscope (Unilogic)      
- Herrie Abbink, Eduarte (Educus)  
- Jeffrey & Esther van Wijngaarden, EA-Match (Match iT) 
- Maarten Ariëns, TrajectPlanner (Trajectplanner) 
- Aaldert van Weelden, Grippa (Grippa) 
- Wilma Wagemakers, Wilbert van der Laar, Ldos (Tripple W-ICT)  
 
1. Mededelingen  
Afmelding van Freek Aldenkamp en Herrie Abbink 
 
2. Notulen 24 mei 2017     

a. Tekstueel doorlopen 
- 1 actiepunt was niet opgenomen in het overzicht van actiepunten:  Uitwerken voorstel in 3 stappen voor controle op notificatie met  

koppelsleutel, maar zal worden besproken tijdens het overleg 
- Vastgesteld 

b. Actiepunten die nog open staan: 3, 6 en 9 omdat deels nog niet afgerond.  
 
 
3. Testtraject 

a. Evaluatie 
- Plannen tijdslots per leveranciers werkt goed en wil iedereen handhaven. Evenals de vergoeding van expertise uren voor de 

leverancier die als 1e wordt getest en bijdrage leveren aan puntjes op de ‘i’ in testdocumentatie of zaken die onduidelijk zijn in PvE of 
OSO standaard. Conclusie handhaven voor OSO’18. 

- Testdocumentatie zat goed in elkaar, fijn dat het zo gedetailleerd is opgesteld. 
- Ondersteuning vanuit Kennisnet door Marek was heel goed, snel en fijn directe lijn. Compliment voor Marek, heel snel ingewerkt ! 
- Vanuit Kennisnet: gebleken dat de nieuwe leveranciers meer ondersteuning en uitleg vooraf nodig hebben, bleken niet gelijk alles te 

snappen. Liepen wat vertraging op met name door te laat aanvragen van het PKI-overheid certificaat.  
- Verbeterpunt: het KVS geeft onduidelijke foutmeldingen terug. Het zou goed zijn die te verhelderen.  
- Oplevering van de nieuwe overdracht SWV PaO liep wel deels vertraging op: 

o Triple W ICT heeft nog niet opgeleverd  
o Onderwijs Transparant en SOMtoday en Magister hebben onderling nog wat technische problemen, die ze zijn aan het 

oplossen. Kennelijk is er iets aan interpretatieruimte in het PvE overgebleven. Wanneer er duidelijke verbeterpunten uit 
komen zullen beide leveranciers dit aangeven zodat andere partijen er rekening mee kunnen houden en Kennisnet indien 
nodig het PvE kan aanscherpen.  
 

b. Voortgang Implementatie Overdracht SWV PaO 
Er wordt nog niet echt overgedragen, reden:  
- Technische bugs tussen systemen moeten nog opgelost en een aantal systemen hebben nog niet onderling getest. 
- Niet alle schoolbesturen in het VO hebben de nieuwe overeenkomst en uitbreiding al ondertekend en moeten daarna nog de 

technische inrichting regelen (AP aanmaken en registreren).  
- Schoolbesturen/regio’s zijn nog niet echt op de hoogte van de nieuwe overdracht, er is communicatie nodig.  
- Kennisnet (Leanne) heeft de leveranciers benaderd voor het gezamenlijk oppakken van de communicatie naar regio’s.  
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c. Ontwikkeling automatische testomgeving 
Kennisnet is bezig met het ontwikkelen van een automatische testomgeving waarin elke leverancier een account krijgt toegewezen 
(deelbaar door alle ontwikkelaars van desbetreffende leverancier). De bedoeling is om deze rond april op te leveren zodat in te zetten voor 
Compliancy-testen OSO’18  
Leveranciers zien vele voordelen: Kunnen op eigen momenten en zelfstandig testen; Kunnen regressietesten uitvoeren  
En tijdwinst voor Kennisnet tijdens de compliance testen.  
Vragen die gesteld zijn:  
- Toegang via Inlog en wachtwoord  
- Komt in ieder geval op Test omgeving, waarschijnlijk ook op sandbox omgeving (mist juridisch akkoord) 
- Er zal met fake-PGN’s gewerkt gaan worden (goed idee uit de zaal) 
- Leveranciers willen zelf AP’s kunnen registreren  
- Er mag geen productiedata op komen (ook te voorkomen door fake PGN’s) 
- Mogelijk is er een uitbreiding op OSO overeenkomst nodig (moet nog uitgezocht worden)  
- Wordt ontwikkeld in PHP/Drupal door Kennisnet (Marek) en gaat onderdeel uitmaken van OSO voorzieningen 
Alle leveranciers willen meekijken (inschatting uur per week max). 

 
 

4. Uitfaseren DOD 
a. Statistieken / inventarisatie uitzetten import/export 

 
 DOD import  DOD Export 
 Schooljaar 16/17  Schooljaar 17/18 Schooljaar 16/17 Schooljaar 17/18 
Magister 8.531 804 2366 601 
SOMtoday 9.461        (2016) 553            (2017) Niet beschikbaar 
Parnassys 10.123 3103     (tot 1okt) 11.817 1344 
Dotcomschool DOD wordt niet gemeten maar wordt nog wel gebruikt voor overdracht SWV PaO 

 
SOMtoday: DOD Export: is niet beschikbaar. 
Magister:  Er is nog geen besluit genomen over het uitzetten van de DOD Import en export vanwege andere prioriteiten ontwikkelcapaciteit.  
ParnasSys: Per 1 oktober 2017 > DOD import uitgezet. DOD export zal in juli 2018 worden uitgezet. 
Esis :  per 1 okt 2017 DOD import uitgezet. Uitzetten van de DOD-export wordt nog onderzocht.  
Dotschomschool > Uitzetten Import/export overwegen ze pas wanneer de nieuwe overdracht SWV PaO ook in het PO wordt 
geïmplementeerd.  
 
DOD wordt nu ook nog gebruikt voor overdracht van gegevens ten behoeve van leerlingen die begeleiding nodig hebben in het kader van 
Passend onderwijs. Dit is een nieuw issue en staat op de issuelijst maar moet nader worden uitgezocht en zal besproken worden met de 
Regiegroep OSO. Kortom het is nog lastig om DOD echt helemaal los te laten.  
Wat in ieder geval helpt is als ook de leveranciers in het PO de nieuwe overdracht SWV PaO implementeren, want kennelijk zijn er niet tussen  
alle PO-leveranciers maatwerk koppelingen voor deze overdracht in gebruik.  
 

b. Stand van zaken laatste use cases 
- Alternatieve bulkvoorziening: gebleken is dat de businesscase te klein is om een voorziening in te richten (het gaat maar om 2 

partijen waaronder Cito). Geert Evers gaf nog aan (als input voor dit overleg) dat er voor hun situatie nog niets is veranderd. In de 
regiegroep OSO is afgesproken dat de VDOD zal overleggen met deze partijen over mogelijke oplossingen. 

- Scholen die het PGN niet mogen verwerken (particulier en NOB): Deze use case ligt dicht bij OSO maar we hebben er geen 
alternatieve oplossing voor gevonden. In de regiegroep OSO is afgesproken dat de  PO-Raad en VO-raad dit probleem voor deze 
scholen bespreken met OCW omdat het OSO overstijgt. 

 
5. Voorbereiden OSO’18  

a. Uitkomsten expertgroep (zie analyse zorg & begeleiding in OSO dossiers) 
- Leveranciers geven weinig gegevens rond zorg en begeleiding mee in de Overstapdossier (vrije velden, aparte zorgmodule).  
- De OSO standaard is inmiddels verouderd en ontwikkelingen PaO vragen om vernieuwing van de OSO-standaard & profielen. 
- De behoefte van het veld (scholen/SWV PaO) nog niet heel duidelijk.  
 Voorstel is om komend jaar te proberen om een door het veld gedragen vernieuwde OSO standaard/profielen uit te werken die door 

Leveranciers ook implementeerbaar is in OSO’19. Dit wordt voorgelegd aan de Regiegroep OSO @Actie Marjan/Martin. We hebben 
ondersteuning nodig van de raden om alle relevante belanghebbenden te kunnen betrekken in dit standaardisatietraject.  

 @ Actie leveranciers:  Indien mogelijk in hun eigen systeem het toevoegen van (regionale) bijlagen (SE-functioneren) 
vereenvoudigen en/of naamgeving verbeteren (zodat duidelijk is welke info in welke bijlage te vinden is). 
 

b. Voorstellen OSO’18 (zie presentatie technisch overleg)  
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- 5b. Issue OSO-126  Overleden ouder > voorstel in presentatie wordt overgenomen (Veld “Overleden” toevoegen (kenmerk dat 
ouder/verzorger is overleden + Veld “Datum van overlijden” toevoegen (optioneel).  

- Issue OSO-123 Terugkoppelingsberichten PaO > het voorstel is om op dit moment de terugkoppeling nog niet verder uit te breiden 
omdat nog niet duidelijk is waar precies de behoefte ligt. Eerst maar eens gebruiken. Ter verduidelijking rond de notificatie:  

o discussie: PaO Notificatie afhandeling  
o verduidelijking: PaO Notificatie afhandeling > de koppelsleutel mag herbruikt worden, niet alleen voor 

terugkoppelberichten maar ook voor versturen/opvragen van een eerder overgedragen dossier SWV PaO. Voorwaarde is 
dat het altijd dezelfde combinatie van doel, bronsysteem en koppelsleutel moet zijn. Juridische reden: het is van belang dat 
fouten rond de overdracht van deze dossiers worden voorkomen (door voor dezelfde dossiers steeds een nieuw 
koppelsleutel te moeten gebruiken). De koppelsleutel mag/moet ook langer dan een schooljaar meegaan.   

- Nieuw: Zoeksleutel encryptie aanpassing Voorstel: voldoende veilige encryptie die wel eenduidige ‘hash waarde’ oplevert 
- Uitgewerkt voorstel komt nog (zoeken nog voldoende veilig breed beschikbaar algoritme). 
- Foutmelding voor eindgebruiker bij validatie KVS (bij klaarzetten dossier of vlak voor versturen)> ParnasSys implementatie zal hierbij 

als leidraad dienen. @ Actie Arjan: stuurt voorstel naar Techlijst. 
 

Geen aanpassingen voor OSO’18 met soms een aandachtspunt 
- Issue OSO-134/166 Dossier in meerdere systemen. De bestaande functionaliteit (uit OSO’17) Opvragen bij specifiek AP (doelsysteem) 

lost het probleem voor (V)SO scholen die leerlingen in verschillende systemen hebben staan op. Inmiddels heeft Magister het om 
deze reden ingebouwd.  

 Voorstel: functionaliteit blijft optioneel 
 Advies: gebruik als doelsysteem opvragen bij specifiek AP om te voorkomen dat scholen AP’s moeten uit en aanzetten om dossiers 

op te kunnen vragen.  
- Issue OSO-127 Eindtoetsresultaten > in principe geen aanpassingen maar benadrukken dat is afgesproken dat wanneer het 

Leerlingrapport Eindtoets beschikbaar is in het LAS deze moet worden bijgesloten in het blokje Eindtoets basisonderwijs zodat 
scholen alle resultaten kunnen inzien.  

 Wanneer de 2 mogelijke aanpassing vanuit DUO moeten worden doorgevoerd dan zal dat via de tech-lijst worden gecommuniceerd.    
- OSO-135 VOVO profiel + dossier SWV > dit jaar wachten we het gebruik af. De profielen zijn redelijk geïmplementeerd. 
- Issue OSO-114 Eindtoets vereenvoudigen > scholen zouden willen dat deze overdracht werd geautomatiseerd maar dat is niet 

mogelijk omdat inzage door ouders nodig is als er iets meer dan alleen de eindtoetsresultaten zijn aangepast in het dossier.  
- Issue OSO-163 OPP bijlage met overeenstemming ouders. Vervalt,  want Overeenstemming bevoegd gezag en ouders is wettelijk  

voorwaarde voor overdracht Handelingsgerichte deel van het OPP maar het ontbreken van overeenstemming mag er niet toe leiden 
dat een leerling geen passende zorg ontvangt. Een vinkje die het verhindert om uit te wisselen is dus niet wenselijk.   

 
c. Hoofdpunten uit het tevredenheidsonderzoek 
- Scholen hebben behoefte aan ondersteuning vanuit leveranciers en OSO, duidelijke documentatie / handleidingen. 
- De kwaliteit, volledigheid en verwerking van overgedragen gegevens kan volgens de scholen beter > suggestie: breng SE-

functioneren in OSO-dossiers!  
- OSO werkt nog niet feilloos en de gebruiksvriendelijkheid van systemen kan beter > suggestie: Meer overleg met leveranciers!  

 
d. Voorstellen op hoofdlijnen voor Jaarplan OSO 2018  
- Beperkt aantal wijzigingsvoorstellen voor Programma van Eisen en de OSO gegevensstandaard. 
- Uitwerken vernieuwing van de OSO gegevensstandaard voor implementatie in OSO’19. 
- Interne aanpassingen aan de OSO voorzieningen (TC, OfficeHeart, Rapportage, KVS en Testvoorziening). 
- Mogelijk onderzoeken naar uitbreiding scope van OSO (begeleiding PaO, overstap VO-MBO, aanmelden PO).  

 
Rondvraag:  

- Waarom is de volgorde in de XML zo strak gedefinieerd, kan dat niet wat losser ?  
 Kennisnet bespreekt het met Jos van der Arend 
- Opvallend is dat nog steeds sommige leveranciers vrijwel nooit aanwezig zijn bij het technisch overleg terwijl hier wel de technische 

besluiten worden gegeven rond doorontwikkeling OSO. Martin en Marjan zullen dit oppakken. 
 
Volgend overleg: nog te plannen begin februari 2018. 

 

 Actiepunten Actie- 
houder 

Afgerond 

1 Mogelijke verbeterpunten/aandachtspunten voor PvE voor overdracht SWV PaO doorgeven aan Arjan 
zodat hij het PvE indien nodig kan aanscherpen 

Leveranciers z.s.m. 

2 Voorstel maken voor aanpassing Zoeksleutel encryptie  Arjan  z.s.m. 
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Bijlagen: Presentatie Technisch overleg 

3 Navragen of bij RIO of het Niet bekostigd onderwijs en het Nederlands onderwijs in het buitenland ook 
worden meegenomen bij het uitwerken van registratie van instellingen.  Al het regulier onderwijs wordt 
meegenomen (particulier onderwijs valt hieronder)  

 Nog specifiek vragen of NOB en BES scholen onder het regulier onderwijs vallen.  

Marjan en Martin  z.s.m. 

4 Navragen of de volgorde in de XML wat lichter kan worden gedefinieerd  Marek z.s.m. 
5 Oproep aan alle leveranciers om deel te nemen aan het technisch overleg  Marjan en Martin 27 nov.’17 
6 Leveranciers vullen alléén voor de export vanuit hun systeem de vinkenlijst in (voor alle profielen die zij 

ondersteunen). De lassen hebben vinkenlijst aangeleverd. 
 De RP’s hebben nog geen vinkenlijst aangeleverd 

Leveranciers  z.s.m. 

7 Voorstel voor Foutmelding voor eindgebruiker bij validatie KVS  Arjan  z.s.m. 
8 Voorstel aan Regiegroep om in 2018 een gedragen vernieuwde OSO standaard/profielen uit te werken Marjan en Martin  
9 Uitzoeken of we een systeem kunnen inzetten waarin versiebeheer van technische bestanden inzichtelijk 

wordt gemaakt voor programmeurs > Het wordt waarschijnlijk  Github. 
 Het kan geregeld worden maar binnen Kennisnet is nog niet alles uitgezocht 

Marek  Maart ‘18 

10 Indien mogelijk het toevoegen van (regionale) bijlagen (SE-functioneren) vereenvoudigen en/of 
naamgeving verbeteren (zodat duidelijk is welke info in welke bijlage te vinden is). 

Leveranciers z.s.m. 

11 Nieuwe bijeenkomst plannen begin februari 2018. Marjan  z.s.m. 

https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/rio/maart%202017a/

