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“Een doorlopende leerlijn waarbij elke nieuwe stap 

zo goed mogelijk aansluit bij de vorige.  

Daar is elke school en kind bij gebaat.” 

 

Uitwisseling van  

leer- en begeleidingsgegevens. 

Stelling 



• Overstapservice Onderwijs 

• Een initiatief van de                   en 

• Doel: een landelijke standaard voor de veilige 

digitale uitwisseling van leergegevens op 

schakelmomenten 

• Voordeel: ondersteunen warmere overdracht  

     - Geen dossiers meer overtypen = tijdwinst 

     -  Naadloze digitale overheveling in  leerling-  

     administratie = minder fouten 

Wat is OSO? 



Kortom: 

Overstapservice Onderwijs is het geheel van 

afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen 

die de veilige digitale overdracht van de set 

leerlinggegevens vanuit de leerlingadministratie van 

de ene school naar de andere school faciliteert. 

Wat is OSO? 



Wat is het overstapdossier? 

Gegevensbericht 

Electronisch 

verzonden 

Gedefinieerde 

inhoud 

Elke overstap 

Update / jaar 



• Een gegevensbericht ,elektronisch verzonden 

tussen twee leerlingadministratiesystemen (LAS) 

• Een bericht dat wordt verwerkt in het LAS 

• Een bericht met een vooraf gedefinieerde 

inhoud en mogelijkheid voor bijlagen 

• Een dossier dat afgedrukt kan worden 

• Is bruikbaar bij elke overstap 

• Kent een jaarlijkse update 

Wat is het overstapdossier? 



Wat is het overstapdossier? 

• Een onderwijskundig 

rapport 

• Maar dan digitaal 



• Inzage ouders 

• Huidige school 

• Leerling 

• Verzorger 

• Overstapadvies 

• Schoolloopbaan 

• Zorg 

• Handelingsplan 

Dataset overstapdossier: 

• Sociaal-emotioneel 

functioneren 

• Verzuim 

• Toets 

• Cijferlijst 

• Onderdeel 

• Score 

• Bijlagen 



• Uitgangspunt DOD en ELD 2.0 

• Sets voor overstap: PO-VO / PO-PO / VO-VO / 

VO-MBO 

• Conform AMvB: welke gegevens mogen twee 

scholen ten hoogste uitwisselen 

• Jaarlijkse upgrade gegevensset vanaf 2013 

• Complete dataset per overstap beschikbaar op 

OSO-OD.nl\documenten 

 

Ontwikkeling  dataset 

overstapdossier: 



Schematische weergave OSO 

LAS 

Traffic Center 

Back end 
systeem 

Mijn 
OSO-OD 

overdracht dossier 

(niet via TC) 

authenticatie scholen/RI 

bewaking sessie 

logging 

registratie scholen, besturen,  

uitgifte certificaten 

helpdesk 

selfservice portal voor 

scholen, besturen, etc 



Processchema van uitwisseling  

LAS Huidige school LAS Nieuwe school 

Traffic  
Center 

verstrekking overstapdossier 

aanvraag overstapdossier 

Dossier moet klaar- 
gezet zijn. Uitdraai 

voor ouders.  

Dossier moet 
worden opgevraagd. 
Ofwel: leerling moet 

aangemeld zijn 



Voorbeeld dossier klaarzetten 



Voorbeeld dossier klaarzetten 



Voorbeeld dossier ophalen 



• Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

• ‘Overeenkomst gebruik OSO’ voor: 

- softwareleveranciers 

- schoolbesturen 

• Overdracht dossier via beveiligde verbinding 

tussen nieuwe en huidige school 

• Na inzage (po) of goedkeuring (vo) ouders 

• GEEN centrale opslag van leerlinggegevens 

Privacy en veiligheid 



• Veiliger dan een envelop per post 

• Gesloten systeem voor alleen gekwalificeerde 

leveranciers en gekwalificeerde scholen 

• De keten is zo sterk als de zwakste schakel 

Dus veilig? 



1) Aanmelden via Mijn OSO-OD  

2) Dingen die je moet weten over gebruik OSO 

3)  Afspraken die we met elkaar maken 

4)  Proefperiode 

• Installatie certificaten en uitwisseling met 

testschool 

5)  Kwalificatie  

 

Kwalificatietraject voor uw school 



• Wetsvoorstel 32176: aangenomen  

• AMVB procedure: afgerond  

• Traffic Center:  gereed 

• Softwareleveranciers: 75% gereed voor PO-VO 

• Implementatie scholen PO-VO gestart 

• 2013: aansluiting samenw.verbanden + RI’s, 

overstapdossiers po-po, vo-vo en vo-mbo 

uitrollen 

 

 

 

Stand van zaken 



• Hoe het werkt 

• Gegevensset overstapdossier 

• Veiligheid en privacy 

• Rol ouders 

• Welke softwareleveranciers? 

• Uw school/onderwijsinstelling aanmelden voor 

het OSO kwalificatietraject? 

Meer informatie? 

www.oso-od.nl 


