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ISSUES VOOR STANDAARD TE BESPREKEN
OSO-50 OSO: Aanvullingen OSO dossier voor 

overstap (V)SO
To discuss Major medium Standaard Aanvullingen voor Passend onderwijs

Jaarlijks bekijken of de OSO profielen moeten worden aangepast op aanvullende 
informatiebehoefte tav passend onderwijs.  

21/May/2017 13:45:51;frijns01;on hold: 
Elk jaar wordt bekeken of voor passend onderwijs aanvullende 
generieke gegevens kunnen worden toegevoegd aan het 
overstapdossier. 
29-11-2016  voorstel expertgroep: on hold tot OSO ’18 
Rede: Het standaardiseren van het OPP is nog niet haalbaar en het 
voldoet nu nog om OPP als bijlage te kunnen toevoegen. Opnieuw 
bekijken voor OSO'18
Bekrachtigd Regiegroep OSO: 16 jan 2017

Mee te nemen in onderzoek hoe zorg 
onder te brengen in OSO-dossiers. 
Behoeft aan SE-functioneren, gedrag, 
houding; begeleiding; hoe om te gaan 
met Diagnoses

OSO-109 Kunnen onderdelen van ons 
addendum opgenomen in 
overstapdossier?

To discuss Major medium Standaard Verschillende regio's hebben gevraagd of hun addenda al zo generiek zijn dat ze kunnen worden 
ondergebracht in de standaard voor OSO dossier (Veghel-Uden-Oss, Emmeloord, Helmond, 
Arnhem).  Het gaat om standaardisatie van de onderdelen/aspecten binnen Sociaal Emotioneel 
functioneren

21/May/2017 13:37:49;frijns01; On hold: nog te weinig generiek, 
jaarlijks opnieuw bekijken 
Bekrachtigd Regiegroep OSO: 16 jan 2017

Mee te nemen in onderzoek hoe zorg 
onder te brengen in OSO-dossiers. 
Behoeft aan SE-functioneren, gedrag, 
houding; begeleiding; hoe om te gaan 
met Diagnoses

OSO-113 Hoogbegaafdheid toevoegen aan het 
overstapdossier

To discuss Major Medium Standaard Kan hoogbegaafdheid een plek krijgen in het overstapdossier, misschien in een diagnoselijst? 21/May/2017 13:30:34;frijns01;1*6-11-2016: voorstel expertgroep: 
on hold*: behoefte wordt breed gedeeld maar het dilemma is dat 
we de expertise niet in huis hebben om te bepalen of we 
‘diagnoses’ al dan niet kunnen toevoegen de ‘diagnose codelijst’. 
Voorstel is een kleine commissie in te richten die advies uitbrengt 
over: welke voorwaarden voor aangeven diagnoses (o.a. vastgesteld 
door derden), welke diagnoses worden toegevoegd aan de OSO 
lijst; welke standaard te volgen. 
@ Kennisnet onderzoekt dit. 
*Bekrachtigd Regiegroep OSO: 16 jan 2017*

Mee te nemen in onderzoek hoe zorg 
onder te brengen in OSO-dossiers. 
Behoeft aan SE-functioneren, gedrag, 
houding; begeleiding; hoe om te gaan 
met Diagnoses

Advies gevraagd aan de werkgroep 
Passend Onderwijs & privacy 

OSO-51 Opschonen Gegevensset en OSO-
profielen

To discuss Should 
have

low Standaard Met de invoering van Passend Onderwijs zijn een aantal gegevens in de OSO dossiers niet meer 
actueel 
 Uit de Vinkenlijsten 2017 blijkt dat sommige onderdelen van de gegevensset niet zijn 
geïmplementeerd door leveranciers, zijn ze niet meer relevant voor het onderwijs?
 Sommige gegevens uit de set zijn verboden of worden sterk afgeraden uit te leveren in OSO 
profielen, kunnen ze mogelijk worden verwijderd uit de gegevensset?
 Wordt de behoefte gedeeld om de gegevensset en profielen op te schonen 

Mee te nemen in onderzoek hoe zorg 
onder te brengen in OSO-dossiers. 
Behoeft aan SE-functioneren, gedrag, 
houding; begeleiding; hoe om te gaan 
met Diagnoses

OSO-126 Hoe om te gaan met overleden 
ouder in OSO standaard?

To discuss Major none Standaard Rein Sybesma, schooldirecteur Emmen
School heeft aangegeven dat in systeem overlijden van ouder kon worden aangegeven maar bij 
klaarzetten van het dossier (en uitprinten van de pdf voor inzage) die melding was verdwenen > 
pijnlijk voor de overgebleven ouder.
Kan de codelijst van relatie ouder/verzorger tot kind worden uitgebreid voor overleden 
ouder/verzorger? 
>Moeten we gegevens van overleden ouder/verzorger in de overstap willen doorgeven aan de 
nieuwe school? Mag dat wel? Hoe lang blijf je dit doen?
Hoe kun je in het dossier aangeven dat recent ouder/verzorger is overleden; dat is toch 
ingrijpend voor een leerling? Geldt wellicht ook voor scheiding. 
>Veld “Contact nodig?” of “Onderwijsbelemmering”?
In overstap geen overleden ouders/verzorgers doorgeven (extra regel in afspraak)
Alternatief: extra veld bij ouder/verzorger
Aanbeveling om indien nodig “Contact nodig?” op “Ja” te zetten?

Uitwerken voor OSO'18.

OSO-135 Bekijken of VOVO profiel voldoet aan 
wensen VO-scholen

To discuss major none standaard bespreken van het VOVO profiel met vol scholen want Magister gaf aan dat mogelijk niet 
voldoende gegevens bevat. 
 ter info: 1e stap is nakijken in vinkenlijst hoe het VOVO profiel in de VOlassen is 
geimplementeerd 

Aandachtspunt: ook relevant in verband met de overdracht van het 
Aanvraagdossier SWV PaO (nieuwe overdracht OSO). 

bespreken voor mogelijk OSO'18



OSO-123 afspraken over type 
terugkoppelingsberichten nav 
aanvraag bij SWV PaO

To discuss Major none Standaard Ingebracht SOMtoday april'17 
In de afspraak zoals die nu (PvE 2017) is uitgewerkt is voorzien in terugkoppeling van 
statusberichten vanuit het SWV n.a.v. een aanvraag. Er is echter nog geen afspraak over de 
mogelijke inhoud van die terugkoppeling. De wens is om afspraken over type 
terugkoppelingsberichten vast te gaan stellen. Als is het maar categorieën van terugkoppeling en 
vaststellen van type velden (nu: status/datum/bijlage). Anders weet je als systeem niet wat je 
kan verwachten aan gegevens. 

bespreken voor mogelijk OSO'18

OSO-127 Resultaten eindtoets basisonderwijs 
uitbreiden in OSO dossier

To discuss Major none Standaard Na evaluatie in ons POVO overleg (basisonderwijs <> voortgezet onderwijs) m.b.t. het werken 
van OSO kwam een wens naar voren. Gegevens van Cito scores worden nu in tabellen getoond. 
Het VO heeft veel meer behoefte aan grafieken. Daarom vanuit hun de wens of het mogelijk is 
dit te realiseren in OSO.

ingebracht door Edwin Verploegen: 22mei17

Meenemen hierin: Willen de vo-scholen meer resultaten van de 
Eindtoets basisonderwijs ontvangen dan aan Duo worden 
uitgeleverd. Naast de grafieken zoals die in het leerlingrapport 
worden opgenomen. 

bespreken voor mogelijk OSO'18

ISSUES VOOR PROGRAMMA VAN EISEN (PvE) TE BESPREKEN 

OSO-163 Overeenstemming bevoegd gezag en 
ouders is wettelijk voorwaarden voor 
overdracht Handelingsgerichte deel 
van het OPP

To discuss major none PvE Opnemen vinkje Overeenstemming tussen ouder en school als voorwaarde van de overdracht 
van een OPP (indien handelingsdeel bevat) als bijlage. Geldt voor Overdracht van het 
Overstapdossier. Geldt niet voor overdracht van het aanvraag SWV-dossier (want binnen 
bevoegd gezag).

Werking binnen OSO nader uit te werken maar als geen overeenstemming is bereikt dan mag de 
bijlage OPP niet worden overgedragen (de rest van het dossier wel) dus iets anders dan 
inzage/toestemming.

Aanleiding: De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 een wetsvoorstel vastgesteld, waarin 
wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het 
ontwikkelingsperspectief. De wet is gepubliceerd op 2 maart 2017 en treedt in werking op 1 
augustus 2017. 

Nadere juridische check nodig Mee te nemen in onderzoek hoe zorg 
onder te brengen in OSO-dossiers. 
Behoeft aan SE-functioneren, gedrag, 
houding; begeleiding; hoe om te gaan 
met Diagnoses

OSO-114 Overdracht eindtoetsresultaten 
basisonderwijs vereenvoudigen

To discuss Major Medium PvE Kunnen wij als medewerkers op po-/vo-school de resultaten van de eindtoets basisonderwijs 
eenvoudiger uitwisselen. Het voor de 2e keer doorlopen van het OSO-proces (klaarzetten en 
opvragen) kost  is ons te veel tijd, Mei is administratief een heel drukke periode.

Technische aanvulling: notificatiemechanisme kan mogelijk onderwater proces ondersteunen. de 
beide scholen zijn bekend, de leerling is bekend, er is niet opnieuw inzage nodig voor overdracht 
van alleen de resultaten van de eindtoets basisonderwijs (wel als herzien advies). 

21/May/2017 13:29:19;frijns01;*On Hold:* Tot is uitgezocht wat is 
de maximale juridische ruimte is (@ Kennisnet).
*Bekrachtigd Regiegroep OSO: 16 jan 2017*

OSO-134 Ophalen dossier bij een specifiek 
aanleverpunt (verder uitwerken en 
stimuleren te implementeren) 

Reopened major none PvE Als administratief medewerker van een (V)SO school wil ik OSO dossiers kunnen ophalen in zowel 
mijn PO-LAS als mijn VO-LAS zonder dat ik de aanleverpunten van een van beiden tijdelijk moet 
laten uitzetten (via de servicedesk van OSO). Ingebracht 13 juni 2017 : Eelke van Wijk 
informatiemanager, de Ambelt e.vanwijk@ambelt.nl.
 Ter info: VSO scholen hebben vaak PO en VO leerlingen waarvoor ook in de beide LASsen (PO en 
VO) een dossier is opgebouwd. Door systematiek van aflopen van AP’s en stoppen bij de 1e 
kunnen dossiers niet binnengehaald. Mogelijke oplossing is gebruik te maken van de 
functionaliteit ophalen bij specifiek AP. Deze functionaliteit wordt in TC gefaciliteerd (sinds 2016) 
maar is maar door 1 LAS ingebouwd. Deze functionaliteit moet wel verder worden uitgewerkt 
zodat scholen snel kunnen zien bij welk AP een dossier moet worden opgehaald (koppelen AP 
aan Soort overdracht en …) 

Is al ingebouwd in Traffic Center maar door de meeste leveranciers 
(nog) niet geimplementeerd 

OSO-116 Oplossing voor (archief) dossier op 
oude locatie (Topicus)

To discuss nice to 
have

none PvE Als LAS/RI wil ik (in bepaalde gevallen) een specifiek AP kunnen bevragen ipv AP's per BRIN(4) af 
te lopen.
Ratio: Scholen splitsen vestigingen af en hun administraties. Vanwege wetgeving blijft ook in de 
oorspronkelijke (hoofd)vestiging het dossier aanwezig. Daardoor wordt juist deze (archief?) 
versie van het dossier gevonden bij het aflopen van AP's.
Oplossing 1: Bevragen specifiek AP. Kan technisch al, maar user interface lastig (en duur).
Oplossing 2: Afspreken dat zo'n dossier op 'archief' gaat en dan niet hoeft te worden 
teruggegeven bij opvragen.



OSO-112 Wens om een dossier na de update 
van OSO in de zomer nog kunnen 
ophalen en inlezen

Reopened Major high PvE Het ophalen van de eindtoets basisonderwijs(in mei)  valt voor VO-scholen gelijk met in de 
periode van examenverwerking waardoor de administratie weinig tijd heeft voor opvragen van 
die dossiers. Na de zomer kunnen de voor de zomer door het PO klaargezette dossiers niet meer 
worden opgehaald door een update van OSO. 

23/May/2017 16:36:52;frijns01;Issue heropend nav overleg met 
SOMtoday apr'17:  Omdat de vraag blijft komen vanuit vo-scholen. 
We zouden inzichtelijk moeten maken wat de omvang van het 
probleem is zodat duidelijk hoe urgentie het is om toch een 
oplossing te gaan zoeken. SOMtoday zou nog een oplossing kunnen 
bedenken om dossiers die al wel zijn opgehaald maar nog niet zijn 
ingelezen, ook na de zomer te kunnen inlezen.  
@Kennisnet/Leveranciers: Meten hoeveel dossiers zijn klaargezet 
(en nog niet opgehaald) op 1 augustus.

OSO-121 Toepassen pki-ODOC naast pki-
Overheid als SAAS certificaat

To discuss Must have none PvE Gaat om het certificaat dat Duo uitgeeft als SAAS certificaat. Het is in lijn met Edukoppeling, 
bevat OIN van de leverancier, heeft technisch identieke structuur en is Goedkoper en 
eenvoudiger verkrijgbaar en wordt in uitwisseling met DUO gebruikt. 
Impact: Alle aangesloten systemen moeten ‘DUO’ in truststore opnemen. Controle van client 
door server is anders dan voor PKI overheid certificaat. 

10/Apr/2017 14:51:19;frijns01;Mogelijk toch niet nodig omdat 
ontwikkeling gaande is dat binnen Edukoppeling ook een PKI 
Overheidcertificaat als SAAS certificaat wordt geeist. Het ODOC 
certificaat wordt dan alleen voor scholen gehanteerd.

ActieKN:  check of nog nodig (door 
Arjan) 

ISSUES: NIEUWE SOORTEN OVERDRACHT TE BESPREKEN MET REGIEGROEP OSO (uitbreiden scope OSO)
OSO-130 Faciliteren van de overdracht naar 

OPDC t.b.v. begeleiding PaO
backlog Nice to 

have
none PvE + standaard De wens is om OSO te gebruiken voor gegevensoverdracht van de reguliere school naar het OPDC 

die de begeleiding regelt voor een  leerling terwijl hij op het reguliere onderwijs blijft 
ingeschreven. Begeleiding is tijdelijk dus OPDC wil snel geïnformeerd zijn om begeleiding efficiënt 
te kunnen starten. Gegevensoverdracht terug naar het LAS zal na afronden van begeleiding ook 
gewenst zijn.  Ter Info: Juridisch kan het zonder PGN; past niet in huidige scope OSO want OPDC 
is geen reguliere school, het gaat niet om aanvraag PaO of overstap. 

Ingebracht: 24aug17: Bob Govers, teamleider bedrijfsvoering SterkVO (vanuit OPDC te Utrecht) 

mogeljik Overdracht SWV optie Mogelijk voor OSO'19
Nader onderzoek nodig

OSO-131 Faciliteren van de overdracht naar 
(V)SO school tbv begeleiding PaO. 

backlog Nice to 
have

none PvE + standaard De wens is om OSO te gebruiken voor gegevensoverdracht van de reguliere school naar een 
(V)SO school die de tijdelijke begeleiding regelt voor een leerling terwijl hij op het reguliere 
onderwijs blijft ingeschreven. De begeleider van de (V)SO school levert begeleiding op de 
reguliere school. Begeleiding is tijdelijk dus VSO wil snel geïnformeerd zijn om begeleiding 
efficiënt te kunnen starten. Gegevensoverdracht terug naar het LAS zal na afronden van 
begeleiding ook gewenst zijn. 
 sept2017: Ingebracht door Leon Camp van Unilogic > de vraag zal nog worden ingebracht door 
enkele besturen van (V)SO-scholen.

mogeljik Overdracht SWV optie Mogelijk voor OSO'19
Nader onderzoek nodig

oso-125 Faciliteren Overdracht 
Peuteropvang/kinderopvang naar PO 

backlog Nice to 
have

none PvE + standaard ingebracht door Karsten van Deutekom (Kopwerk) mrt17: Het Samenwerkingsverband in onze 
regio heeft voorstellen gedaan voor een warme en koude overdracht, maar dat neerkomen op 
veel papieren overdracht en dat willen we juist voorkomen. Nu zoeken we verbindingen tussen 
ons LAS en LVS en die van de voorschoolse opvang, maar omdat je met meerdere organisaties en 
systemen te maken hebt is dat niet echt goed te doen. Daarom dacht ik aan OSO. Regel aan de 
onderkant goed, want aan de bovenkant al goed geregeld is, zou ik zeggen.

Mogelijk voor OSO'19
Nader onderzoek nodig

OSO-128 Faciliteren IKC (Integraal 
Kindcentrum)

backlog Nice to 
have

none PvE + standaard IKC (Integraal Kindcentrum) 
 ParnasSys (14-04-2017) ziet een duidelijke ontwikkeling van IKC’s en de behoefte aan 
gegevensbeheer en –uitwisseling. Je zou verwachten dat het in de lijn van OSO ligt om de 
gegevensoverdracht die hierbij komt kijken te faciliteren. 
 De vraag is groeiende dus het lijkt handig om alvast mogelijke juridische knelpunten te 
inventariseren bij inzet van OSO. De IKC’s heeft namelijk een andere juridische entiteit dan een 
school. De behoefte aan gegevensoverdracht tussen voorschoolse opvang en de basisschool is bij 
OSO ook al binnen gekomen. Het is zeker een ontwikkeling waarin OSO meerwaarde zou kunnen 
bieden voor scholen en voor leveranciers.

Mogelijk voor OSO'19
Nader onderzoek nodig

OSO-133 Faciliteren van de Overstap VO-MBO backlog Nice to 
have

none PvE + standaard Zou gaan om uitbreiding van de scope van OSO met de overdracht VO-MBO. 
Ter info: proces overstap verloopt anders dan de po-vo overstap. 

Mogeljik wordt er een pilot georganiseerd Mogelijk voor OSO'19
Nader onderzoek nodig



OSO-23 Deelname OSO door Niet bekostigd 
onderwijs (NBO) o.a. Particulier 
onderwijs & Ned. scholen in 
buitenland

closes Nice to 
have

none PvE Particulier onderwijs + Nederlandse scholen in het buitenland (‘niet uit de openbare kas 
bekostigd onderwijs’ (NBO)) kunnen niet aansluiten vanuit beperkte wettelijke grondslag voor 
het gebruik van het BSN door deze scholen voor overdragen van het OKR. verschillende 
aanvragen van scholen ontvangen.

Voor Scholen die het PGN niet mogen verwerken (voor overdracht) 
is geen alternatief gevonden. De businesscase is beperkt maar valt 
wel onder de OSO context. 
@Kennisnet/Raden: bespreken deze problematiek met OCW, 
mogelijk zien zij nog mogelijke oplossingen.

onlangs nog officiele vraag van 
stichting NOB ontvangen. 

ISSUES OP BACKLOG -ter info (niet te bespreken want afwachten)
OSO-108 Alleen numerieke waarden in 

telefoonveld toestaan
Backlog Major Medium Standaard +Voorstel van werkgroep OSO (9dec15)+ 

In het veld telefoonnummer zouden alleen numerieke karakters toegestaan moeten worden 
toegestaan,  minimaal 10 cijfers. 
+Advies regiegroep OSO (17dec15)+ check bij leveranciers of haalbaar is voor scholen om vulling 
van het veld telefoonnummers aan te passen + zo ja dan Communicatie is nodig om scholen voor 
te bereiden op deze aanpassing, zijn hebben een half jaar om de inhoud van deze velden in hun 
administratiesysteem aan te passen. Dat kan veel werk zijn. 
+advies technische werkgroep OSO (14jan16)+
NIET opnemen in OSO’16 (wel op de meerjaren roadmap) want de impact voor scholen zal te 
groot zijn om de invulling van het veld telefoonnummer aan te passen.  Veel scholen vullen meer 
dan het telefoonnummer in of laten netnummer weg. Bovendien geven een aantal leveranciers 
aan dit al eerder tevergeefs te hebben voorgesteld aan hun gebruikersgroep

21/May/2017 13:43:42;frijns01;Afspraak OSO17: Om op termijn 
wel de numerieke waarden te kunnen afdwingen is afgesproken dat 
leveranciers in 2017 voor nieuwe invoer van telefoonnummers wel 
een numerieke veld gaan aanbieden voor nieuwe invoer (een te 
ondersteunen formaat voor telefoonnummer).  
on hold: Numeriek afdwingen is nog niet haalbaar zonder te veel 
werk voor scholen.
Bekrachtigd Regiegroep OSO: 16 jan 2017

on hold 

OSO-53 Edustandaard: OSO gegevensset 
inbrengen in KOI?

Backlog Minor low Standaard Aanpassingen naar aanleiding van onderwijsbrede analyse
Met behulp van de methode Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI) is de OSO gegevensset 
geanalyseerd in vergelijking tot andere onderwijs administratieve gegevensstructuren over 
personen en adressen (o.a. DUO).
M.b.t. persoonsgegevens:
•	Adres buitenland zou aan Adres gerelateerd moeten worden en niet aan Leerling.
•	Hoe wordt ‘Verzorgers aansprakelijk” bepaald? Door een verzorger van een leerling die tegelijk 
Wettelijk vertegenwoordiger is? Hoe verhouden deze ‘Wettelijke vertegenwoordiger’ en 
‘Verzorgers aansprakelijk’ zich?
•	Banknummer is een manier van communicatie, aldus het DUO GWB. Hoort hier niet ook 
Naamhouder bij?
•	Tehuis? is een indicatie voor Adres (specifiek: Adres leerling) en niet van Leerling.
•	Relatie tot kind: wat zijn de mogelijke waardes en wat is het doel hiervan?
M.b.t. adresgegevens:
•	Om welke reden wordt Gemeente vastgelegd? Hij is niet nodig voor de post.
•	Wat houdt Landomschrijving in?
•	Waarom is er ‘Land’ bij Adreslijst als er ook een apart blok is voor Adres Buitenland?

03/Jun/2015 15:03:27;frijns01;*Backlog (afwachten tot iemand tijd 
over heeft)*: ooit eens actie ondernemen met Edustandaard
Ingebracht door Elise nav globale analyse KOI

ter info 

OSO-136 Aanpassen van de structuur van de 
OSO gegevensset en profielen voor 
Edustandaard

closed nice to 
have

low Standaard De OSO standaard wordt nu gebruikt voor 2 verschillende Processen namelijk de overstap en 
voor aanvraag bij het SWV. Technisch zijn de beide profielgroepen al gescheiden. nu moet voor 
Edustandaard de governance gescheiden worden (ook op de site van Edustandaard) . 
 Afspraakdocument opslitsen in:
•OSO Gegevensset
•OSO Overstapprofielen (t.b.v. Instroom en Doorstroom)
•OSO PaO-profielen (t.b.v. Leerrouteplanning / Zorg en Begeleiding)
 Toetscodelijst mogelijk ook apart beheren ivm UWLR > opzet voor OSO opnieuw bekijken

Heeft geen impact voor leveranciers want technisch zijn de beide 
overdrachten al gesplitst

ter info 

OSO-9 OSO: uitwisselen op vestigingsniveau 
ipv op hoofdvestiging (4cijferig brin)

backlog closed High PvE Uitwisseling op vestigingsniveau: Binnen OSO wordt op 4 cijferig brin uitgewisseld dus niet op 
vestigingsniveau (6 cijferig brin). Aantal scholen zouden dat wel handiger vinden omdat dan 
dossier meteen op de juiste plek terecht komt en het duidelijk is bij welke school(vestiging) een 
aanleverpunt hoort. 
Deze wens is begin 2014 bediscussieerd in het technisch overleg en aangehouden. 

21/May/2017 13:53:05;frijns01;on hold: Het lukt niet om deze 
wens nader te specificeren. Het advies is daarom dit issue aan te 
houden tot binnen het programma ‘onderwijs aanbod’ er een 
identificerend nummer voor onderwijslocaties is uitgewerkt, RIO 
(alternatief voor of naast BRIN). Dan is het zinvol om te bekijken of 
het interessant is om OSO daarop aan te passen.
Bekrachtigd Regiegroep 16 jan 2017

afwachten Rio


	Te bespreken OSO18 

