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Wat is OSO 

 
• Overstap Service Onderwijs (OSO) 
• Doel: het faciliteren van de gegevensuitwisseling als 

landelijke digitale standaard 
– In standhouden voorziening 
– Helpdesk (SWL’s en scholen) 
– Onderhoud gegevensset 
– Beheer centrale toetscodetabel 

 



 
Wat is het overstapdossier (OD) 

Een overstapdossier… 
– … is een gegevensbericht dat elektronisch verzonden kan                   

worden tussen twee leerlingadministratiesystemen (LAS) 
– … is een bericht dat wordt verwerkt in het LAS 
– … is een bericht met een vooraf gedefinieerde inhoud 
– … is een bericht met de mogelijkheid om bijlagen mee te 

zenden 
– … is een dossier dat afgedrukt kan worden 
– … is bruikbaar bij elke overstap 
– … kent een jaarlijkse upgrade (vanaf 2013) 
 



 
Softwareleveranciers 

• Platform voor SWL’s is VDOD 
• SWL’s met OSO samenwerkingsovereenkomst met Raden: 

– Datacare, LVS 2000       
– Dotcom, SchoolOAS 5     
– Edutopics, ParnasSys     
– Jabbit Services B.V. Schoolfit2    
-   Maatwerk, Winsas Versie 6.026    
– Rovict, Esis versie 4.5     
– Schoolmaster, Magister versie 5.3   
– Simac Onderwijs, SOM versie 3x   
– Unilogic, Eduscope 2.16.0  

• Educus  (EduArte) : gesprekken lopen en peilt belangstelling 
onder klanten 
 
     

 

 



 
De gegevensset 

 
• Uitgangspunt DOD en ELD 2.0 
• In juni 2011 de set PO-VO 
• Najaar 2011 overige sets PO-PO, VO-VO, VO–MBO, 

PO-RI 
• Jaarlijkse upgrade gegevensset vanaf 2013 
• Beschikbaar op OSO-OD.nl\documenten 

 



 
 
 

Traffic Center (TC) 
authenticatie scholen/RI 
bewaking sessie 
logging 

OfficeHeart (Back 
end systeem) 

registratie scholen, besturen, RI’s 
uitgifte certificaten 
helpdesk 

Mijn 
OSO-OD 

selfservice portal  
voor scholen, besturen, Regio- 
nale Initiatieven  

 
Schematische weergave OSO 

LAS LAS overdracht dossier 
(niet via TC) 



Huidige school Nieuwe school 
2a. Aanvraag overstapdossier 

Traffic Center 

2b. Na sessiecontrole: verstrekking overstapdossier 

 
Globaal processchema van 
uitwisseling tussen scholen 

Dossier moet klaar- 
gezet zijn. Uitdraai 

voor ouders.  

Dossier moet 
worden opgevraagd. 
Ofwel: leerling moet 

aangemeld zijn 



Dossier klaarzetten (huidige school) 

Voorbeeld met  
ParnasSys 



 
Parnassys 



 
Parnassys 



 
Parnassys 



Dossier Opvragen (nieuwe school) 

Voorbeeld met Magister 



 
Magister 



 
Mag iedereen dit zomaar? 

 

• Alleen gekwalificeerde leveranciers en scholen 
• OSO maakt gebruik van certificaten voor: 

– authenticatie van de server; 
– versleuteling van de verbinding door de server; 
– authenticatie van de cliënt  

 



 
Kwalificatie scholen: Uitvoering 
• Volgen webcast introductie OSO (ca. 45 minuten) 

– Bekijken beveiligingspresentatie 
– Invullen checklist beveiliging 
– Downloaden en installeren certificaat  
– Uitwisseling OD met testschool  
– Invullen eigen verklaring 

• Evaluatiegesprek (eventueel verlenging proefperiode) 

• Kwalificatie 



 
 Stand van zaken op dit moment 

• Wetsvoorstel 32176 Aangenomen 6 maart 2012 
• AMVB procedure  Afgerond juli 2012 
    ======================== 

• Projectmanagement Per 1 september door Schoolinfo 
• CITO   LVS gegevens Dult-koppeling 
• Traffic Center   Gereed 
• Softwareleveranciers Gereed voor PO-VO, ultimo 2013 
     PO-PO, VO-VO, VO-MBO   
• Regionale Initiatieven/ 
     samenwerkingsverbanden  ontwikkeling in 2013   
• Implementatie PO-VO Gestart 
  scholen 



Meer informatie? 

Morgen, overmorgen en daarna  

helpdesk@oso-od.nl 
www.oso-od.nl 
(033) 2000 150 

 

mailto:info@oso-od.nl
http://www.oso-od.nl/
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