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Agenda 

Mededelingen
1. Notulen 4 juli

– Tekstueel 
– actiepunten 

2. Bespreken Issuelijst
– Eindtoets basisonderwijs
– Voorstel selectief uitleveren van gegevens 

3. Ontwikkelingen OSO 
– Mogelijk faciliteren samenwerkingsverbanden Passend onderwijs 

Rondvraag
Volgend overleg 



Issuelijst  

1. Voorstellen: 
– OSO-8: Voorstel selectief uitleveren van gegevens
– OSO-118:  Eindtoets basisonderwijs
– OSO-108: alleen nummerieke waarden 

2. Overige issues 



Issue OSO-8 
Selectief uitleveren

• Doel: dataminimalisatie & doelbinding (privacy)
– Juridische eis 
– Behoefte vanuit scholen 

• Werking > besproken in juli
– Opt-out = alles wordt automatisch in dossier conform profiel 

opgenomen
– Vervolgens optionele blokken verwijderen door gebruiker
– Verplichte velden kunnen niet worden verwijderd 
– Ontvanger ziet wat bewust is verwijderd door bronschool

• Aanvullend te bespreken: 
– Er blijkt behoefte aan nadere indeling in de gegevensblokken 

Presentator
Presentatienotities
Doel > vanuit scholen om de LVS toetsen eruit te laten zodat vo-school zich alleen richt op het schooladvies



Te bespreken
Hoofdblokken 
& 
Subblokken

Besluit: 



Issue OSO-118
OSO-“Eindtoets basisonderwijs”
Schooljaar 2016-2017
Huidige situatie: 
• “Eindtoets basisonderwijs” gegevensstructuur zoals de school krijgt 

aangereikt (OSO afspraak versie 2016.1)
• Resultaten ingeperkt op DUO beleidsinformatie 

– wel totaalscore en referentieniveaus 
– geen subdomeinen en geen scores van onderdelen en domeinen

• Leerlingrapport (PDF) bijgevoegd, indien aanwezig!



Voorbeeld huidige eindtoets



Wijzigingen in OSO 
voor schooljaar 2016-17

Aanleiding: 3 nieuwe eindtoetsleveranciers:
• Nieuwe toetscodes voor Dia-eindtoets, CESAN Eindtoets, AMN Eindtoets 

(naast: Centrale eindtoets, ROUTE 8 & IEP) 
• Nieuwe code voor “Eenvoudig” bij Toetsniveau
• Nieuwe code voor “Sociale mediavaardigheden” bij Onderdeelcode
• Nieuw bereik [0,1000] bij “Toetsscore”

Besluit: 



OSO-108
Afdwingen numerieke waarden in telefoonveld

Inmiddels besproken: 
• Werkgroep OSO: Behoefte is er zeker 
• Technische werkgroep:  Er is geen eenvoudige conversie mogelijk dus 

probleem voor scholen (zouden alles aan moeten passen) 

Advies (technische werkgroep) blijft: 
• Nog niet afdwingen in 2016 > pas over paar jaar op roadmap
• Voorwaarde: leveranciers moeten gegevens in telefoonvelden (ook postcode) 

overnemen los van de vorm die wordt gebruikt.
• Dwingend advies aan leveranciers om voor nieuwe invoer numeriek veld 

inrichten (afdwingen) 
• Afspraak vanuit OSO over de te kiezen vorm 

– Wordt uitgewerkt 

Besluit: 



Doorlopen wensen onder 2  uitgesteld 
Omschrijving Standaard of

Oso Infra
Planning

OSO-9 Uitwisselen vestigingsniveau infra

OSO-50 Aanvullingen Speciaal onderwijs Standaard

OSO-109 Addendum onderbrengen Standaard

OSO-113 Toevoegen nieuwe diagnoses Standaard 

OSO-114 Overdracht eindtoetsen nog makkelijker infra

OSO-112 Oud dossier ook na de zomer infra

OSO-115 Selectief inlezen in admin. Systemen LAS/RP

Besluit Voorstel Roadmap OSO: 



Ontwikkeling OSO 
Optie: Overdracht naar SWV Passend onderwijs 

Aanleiding: 
• Uitfaseren DOD ook voor andere soorten overdracht van leerlinggegevens
• Behoefte vanuit leveranciers + samenwerkingsverbanden Passend onderwijs
• Het proces van aanvragen dicht bij het overstapproces. 

– Aanvraag per leerling
– Benodigde gegevens liggen dicht bij het overstapdossier 

Opdracht van PO-Raad en VO-raad tot uitwerken mogelijkheden van OSO
Aanpassingen: 
• Er is in concept een apart gegevensprofiel ontwikkeld (zonder PGN) 
• Er zijn in concept aanpassingen aan de huidige OSO infrastructuur uitgewerkt

– Geen PGN gebruiken als sleutel 
– Adressering aanpassen zodat het BSN van SWV Passend onderwijs kan worden gebruikt
– Mogelijkheid inbouwen voor gericht sturen vanuit de school naar het SWV (push ipv pull)

Vervolgstap: 
• besluit nemen of al dan niet wordt meegenomen in OSO’17



Wat zou dat betekenen?

Voor scholen & SWV: 
• Naast overstapdossier klaarzetten kan je mogelijk na de zomer ook een 

dossier klaarzetten voor aanvraag bij SWV (TLV of)  
– Klaarzetten aanvraag
– Selecteren van het juiste SWV Passend onderwijs
– Versturen notificatie naar SWV
– Het SWV haalt de aanvraag met gegevens op bij de school

• SWV en nieuwe administratie systemen aansluiten op OSO (kwalificeren)  
Voor leveranciers & Kennisnet:
• Moeten beiden veel aanpassingen doen in hun systemen 

– Faciliteren en controleren van 2 soorten overdracht (verschillende soorten dossiers) 

Nog uit te zoeken:  
• Hoe gaan we de afstemming rond deze nieuwe overdracht organiseren 

(inhoud van het profiel en optimaliseren van het proces) 



Afsluiten 

Rondvraag 

Vervolgstappen
Volgend overleg
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