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Inleiding 
 

Twee jaar geleden hebben de schoolbesturen in de regio van RSV Breda besloten de overdracht van 

leerlinggegevens bij de overgang van PO naar VO digitaal te laten verlopen via OSO, de 

OverstapService Onderwijs. 

Gaat een leerling in het PO of VO naar een andere school? Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) 

draagt de school het overstapdossier van de leerling digitaal veilig en snel over. De privacy van 

leerlingen is daarmee meteen goed geregeld. 

OSO is een initiatief van de PO- en de VO-raad. Kennisnet zorgt voor de uitvoering van OSO. Klik 

hier voor een animatie over de OSO-uitwisseling. 

In een pilotfase is gebleken dat de uitwisseling via OSO een goede afstemming tussen verzendende 

en ontvangende school vraagt. Om die reden is er in de regio van RSV Breda eo een werkgroep 

opgericht, bestaande uit PO- en VO-vertegenwoordigers van de vier PO-VO-commissies (Etten-

Leur, Oosterhout, Breda en Dongemond) en de beide directeuren van de regionale samenwerk-

ingsverbanden PO en VO in de regio. 

Deze werkgroep heeft deze handleiding gemaakt om de OSO-gebruiker behulpzaam te zijn bij het 

digitaal uitwisselen van leerlinggegevens. Vervolgens is deze handleiding in een achttal 

bijeenkomsten besproken met het werkveld. In die bijeenkomsten is input gekomen voor de 

aanpassingen in de handleiding. Ook is er een aantal suggesties gedaan om de informatie-

verstrekking via de website www.rsvbreda.nl verder uit te breiden. Beide zaken zijn verwerkt in 

deze versie van de handleiding. Hierin worden de verschillende processtappen bij de overgang van 

PO naar VO  beschreven.  

In een kader is aangegeven welke afspraken er specifiek voor onze regio van toepassing zijn. 

Daarbij is de werkgroep uitgegaan van het gebruik van de LeerlingAdministratieSystemen 

(LAS’sen)  ParnasSys, Esis en Dotcom in het PO als verzendende partij en Magister als LAS in het 

VO als ontvangende partij.  

In de handleiding wordt op diverse plaatsen verwezen naar extra informatie. Deze komt 

beschikbaar door de betreffende link aan te klikken. 

 

 

Werkgroep PO-VO RSV Breda eo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=75FzKMBZ6tc
http://www.rsvbreda.nl/rsv-breda/2/uitwisseling-via-oso
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Hoofdstuk 1: randvoorwaarden 
 

Om de digitale uitwisseling met OSO optimaal te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat in een 

regio afspraken gemaakt worden. Binnen dat kader vindt de uitwisseling plaats.  

De eerste - en wellicht meest relevante - randvoorwaarde is dat alle schoolbesturen eensgezind zijn 

in hun besluit OSO als overdrachtsinstrument te hanteren. Daaraan gekoppeld moeten zij bereid 

zijn hun scholen optimaal te faciliteren om het overdrachtsproces goed te laten verlopen. 

Gezamenlijk afspraken maken betekent ook dat er weinig ruimte is voor aanpassingen op micro-

niveau. Gebruikers zullen zich moeten zetten naar de centraal gemaakte afspraken. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Als de afspraak gemaakt is om uit te wisselen via OSO dan is een tweede voorwaarde dat alle 

scholen gekwalificeerd zijn. 

 

 

 

 

 

 

   

Een laatste randvoorwaarde is het aanstellen van een procesverantwoordelijke voor de OSO-

uitwisseling per school en/of schoolbestuur. Een school of schoolbestuur (dat is aan het bestuur) 

wijst een dergelijke procesverantwoordelijke aan. 

Dit is de contactpersoon bij vragen van de gebruiker. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vervolg gaan we er van uit dat aan deze voorwaarden is voldaan. 

 

 

De schoolbesturen die zijn aangesloten bij de regionale 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO3003 en VO3003  

(RSV Breda eo) hebben besloten de overdracht van leerlinggegevens in 

2016-2017 via OSO te laten verlopen. De directeuren van de beide 

samenwerkingsverbanden hebben in dit proces de regie.  

 

 

Alle scholen in de regio van RSV Breda eo hebben zich in de loop van de 

schooljaren  2014-2015 of 2015-2016 gekwalificeerd.  Een lijst met 

gekwalificeerde scholen is opvraagbaar via de website van OSO: 

www.overstapserviceonderwijs.nl.  

 

Naast de OSO-verantwoordelijke per school en/of bestuur is er op het 

niveau van het RSV Breda ook een helpdesk. Wanneer de eigen OSO-

verantwoordelijke of de OSO-helpdesk geen antwoord heeft op vragen 

van de gebruiker, kunnen deze gericht worden aan: vo@rsvbreda.nl. 

 

 

 

 

We spreken in de regio van RSV Breda eo niet meer over een 

onderwijskundig rapport (OKR), maar over het Overstapdossier OSO. 

Waar in de wet gesproken wordt over ‘het onderwijskundig rapport’ 

wordt dus bedoeld het ‘overstapdossier OSO + eventuele bijlagen’.  

Het basisdossier OSO + de eventuele bijlagen bevatten samen 

nagenoeg dezelfde  informatie als de voormalige onderwijskundige 

rapporten.  

 

 

 

 

 

http://www.overstapserviceonderwijs.nl/


5 
 

Hoofdstuk 2: de voorbereiding 
 

De in gebruik zijnde leerlingenadministratiesystemen (LAS’sen) in de regio zijn ParnasSys, Esis en 

Dotcom in het PO en Magister in het VO. 

Al deze LAS’sen hebben de mogelijkheid om een overstapdossier PO-VO klaar te zetten voor de 

uitwisseling via OSO. We gaan er daarbij van uit dat het LAS in de loop der jaren up-to-date is 

gehouden. 

Het overstapdossier bevat onder andere de volgende standaardgegevens: 

 Gegevens van de instelling/school 

 Gegevens van de leerling en ouders/verzorgers 

 Overstapadvies 

 Gegevens over de schoolloopbaan en zorg 

 Handelingsplan 

 Verslag van sociaal-emotioneel functioneren (t.a.v. schooltaken en werkhouding) 

 Verzuim 

 Toetsresultaten 

Voor een indruk hoe de gegevens in het Overstapdossier worden weergegeven, zie: Gegevensset: 

indruk van Overstapdossier. Hoe de specifieke gegevens worden weergegeven, verschilt per 

administratiesysteem. Een overzicht van de actuele toetsen die via OSO verstuurd kunnen worden, 

vind je in het Overzicht OSO toetsen. 

 

Het klaarzetten van het overstapdossier gaat in twee stappen: 

1. het daadwerkelijk voorbereiden (lees: vullen van het LAS en het klaarzetten van het 

overstapdossier). 

2. na het genereren van het overstapdossier en het checken van het dossier op volledigheid, wordt 

het dossier klaar gezet voor de uitwisseling. Pas als deze laatste stap gezet is, kan het VO het 

dossier opvragen. 

 

 1. Het voorbereiden: 

 

Zie hier een instructiefilmpje over het klaarzetten van een dossier in ParnasSys. Er is ook een 

handleiding beschikbaar. 

Zie hier een instructiefilmpje over het klaarzetten van een dossier in Esis. Er is ook een handleiding. 

Zie hier een instructiefilmpje van Dotcom. En hier van de handleiding.  

  

Let op: 

- Zorg dat bij de LVS-toetsen het vinkje “leerrendement (LR) aangevinkt staat. 

- Laat uw LAS (nogmaals)  synchroniseren met de GBA-gegevens.  

- de LAS’sen komen regelmatig met een update. Op details kan dit filmpje daarom 

afwijken van de werkelijkheid. OSO/Kennisnet is afhankelijk van de leverancier die 

het instructiefilmpje beschikbaar stelt. 

 

 

 

 

  

 

 

  

Afspraak regio RSV Breda eo: in het overstapdossier worden de 

didactische gegevens  opgenomen tot en met de meting in 

januari/februari. In het veel gebruikte CITO-LVS is dit toets M8. Het 

overstapdossier OSO kan dus pas worden aangemaakt nadat de scores 

van de CITO-toets M8 in het LAS zijn ingevuld! 

 

 

 

https://www.overstapserviceonderwijs.nl/wp-content/uploads/2016/11/Schematisch-overzicht-van-dossier-bij-Afspraak-OSO-Gegevensset-2016.1.pdf
https://www.overstapserviceonderwijs.nl/wp-content/uploads/2016/11/Schematisch-overzicht-van-dossier-bij-Afspraak-OSO-Gegevensset-2016.1.pdf
https://www.overstapserviceonderwijs.nl/wp-content/uploads/2016/11/Overzicht-van-toetsen-in-OSO-toetscodelijst.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AIkyR3Icqgo
http://www.rsvbreda.nl/images/Handleiding_OSO_parnassys.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTMbKH4ExB0
http://www.rsvbreda.nl/images/ESIS_handleiding_oso_augustus2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sMQxzlu1vQU&feature=youtu.be
http://dotcomschool.nl/wp-content/uploads/2016/07/Handleiding-SchoolOAS-5-OSO.pdf
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Procedure bespreking met ouders: 

 

1. Laat ouders aan het begin van het schooljaar de gegevens die opgenomen zijn in het LAS 

checken: telefoonnummer, e-mailadres, naam huisarts, etc. 

 

2. Gebruik bij het invullen van NAW-gegevens steeds de meest recente gegevens. 

 

3. Nadat het LAS is gecheckt en het OSO-overstapdossier is klaargezet, kan dit als pdf worden 

geprint. Deze print kan met de ouders besproken worden in het adviesgesprek in de eerste 

maanden van het jaar.  

 

4. In het overstapdossier moet gemeld worden dat ouders de informatie hebben ingezien en 

akkoord zijn met de verzending ervan naar de VO-school. Ook kan hier aangegeven worden dat 

ouders het niet eens zijn met de inhoud van het dossier, c.q. het schooladvies. 

De ouders kunnen deze print voor gezien tekenen.  

 

Indien er als bijlage bijv. een psychologisch onderzoek wordt meegestuurd dan 

moeten ouders hiermee akkoord gaan en daarvoor tekenen. Indien ouders dit 

weigeren dan kan een dergelijke bijlage niet mee overgedragen worden. Wel kan in 

dat geval het basis-overstapdossier worden overgedragen. Hierin kunnen wel 

relevante gegevens uit een dergelijk rapport worden vermeld, indien dat gewenst is 

om het schooladvies te onderbouwen. Vermeld in voorkomende gevallen wel dat er in het verleden 

een psychologisch rapport o.i.d. is opgemaakt. 

 

5. Een kopie met de handtekening van de ouders wordt bewaard in het dossier van de PO-school en 

hoeft niet te worden meegestuurd. Een voorbeeld van een dergelijk formulier (van SKPOEL, Etten-

Leur) staat  ook op de website. 

 

6. Het meesturen van bijlagen is mogelijk. Het Overstapdossier OSO bevat een groot aantal 

gegevens. Deze kunnen aangevuld worden met bijlagen. 

De keuze voor het meezenden van een of meerdere bijlagen is aan het PO.    

 

Indien aanwezig, wordt het meesturen van een capaciteitenonderzoek, een opgave van de 

didactische achterstanden via het Drempelonderzoek678 en/of het sociaal-emotioneel functioneren 

op prijs gesteld door het VO. Voor leerlingen die aangewezen zijn op leerwegondersteunend 

onderwijs of praktijkonderwijs heeft het VO deze informatie nodig. Indien deze informatie niet 

wordt meegestuurd, dan doet het VO de bijbehorende onderzoeken na de aanmelding op de school 

voor VO. (Voor het meesturen van dit soort bijlagen is het noodzakelijk dat ouders voor akkoord 

tekenen i.v.m. de privacy!). 

 

Denkbare bijlagen zijn (niet limitatief) opgenomen op de website. Daar staan ook voorbeelden van 

bijlagen waarop de kindkenmerken, eventueel in combinatie met het schooladvies aangegeven 

kunnen worden. Deze voorbeelden zijn nu in gebruik bij een of meerdere scholen en/of 

schoolbesturen.  

 

PO-scholen in  Breda: het schooladvies in de BOVO Breda is een plaatsingsadvies in combinatie met 

het diplomaperspectief. Het plaatsingsadvies (kan dubbel zijn) wordt met BRON uitgewisseld, het 

diplomaperspectief wordt in een bijlage vermeld. Een voorbeeld daarvan staat ook op onze website 

(voorbeeld 1 van een schooladviesformulier). 

http://www.rsvbreda.nl/images/vo/Voorbeeld_20160202_Paraafformulier_OKR_OSO.docx
http://www.rsvbreda.nl/images/vo/Aanvulling_overstapdossier_Montessori.doc
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 2. Het klaarzetten 
 

Nadat het dossier volledig is gevuld en de gegevens zijn gecheckt, wordt het dossier klaargezet voor 

verzending. 

Hierbij is het van belang dat wordt aangegeven naar welke school het dossier wordt overgedragen. 

Dat gebeurt door het invullen van het BRIN van de school. Dit zijn twee cijfers en twee hoofdletters. 

Een eventueel volg- of subBRIN van een VO-school hoeft niet te worden aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3: de overdracht 
 

De feitelijke overdracht van de gegevens geschiedt in de volgende opeenvolgende stappen: 

 

 1. De PO-school zet het dossier klaar en vermeldt daarbij het BRIN (2 cijfers en 2 letters) van 

 de VO-school die het dossier op gaat halen (zoals hiervoor beschreven). 

 

 2. De VO-school geeft aan bij welke PO-school het dossier opgehaald moet worden door 

 het ingeven van het BSN van de leerling en het BRIN (2 cijfers en 2 letters) van de PO-

 school. Het BSN verkrijgt de VO-school van de ouders bij aanmelding. 

 

 3. De VO-school vraagt de informatie op. 

 

 Komt er direct een foutmelding, dan is de oorzaak daarvan in vrijwel alle gevallen: 

 - een van beide scholen is niet gecertificeerd voor de uitwisseling van OSO 

 - het dossier staat niet klaar voor verzending naar de betreffende VO-school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lijst met scholennamen en hun BRINs is opgenomen in het LAS, 

maar ook terug te vinden op de website van RSV Breda eo. 

 

 

 

 

 

De situatie in Breda: de Bredase scholen voor M/H/V kennen een 

maximum aantal leerlingen dat geplaatst kan worden. Wordt dit aantal 

overschreden bij de aanmelddagen, dan wordt er een loting verricht. 

Het digitaal overdragen van leerlinggegevens via OSO is in verband 

met de privacy niet eerder mogelijk dan nadat de loting heeft plaats 

gevonden en de eventuele nieuwe school voor  de leerling dus bekend 

is. 
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Hoofdstuk 4: de verwerking in Magister 
 

De wijze waarop het dossier ingelezen kan worden, is terug te vinden in deze presentatie: 

Instructiefilmpje Magister.  Van belang is deel II (vanaf 4.21 minuten). 

Ook voor dit filmpje geldt dat het wellicht wat verouderd is en dat daardoor de schermen wat 

kunnen afwijken. Het achterliggend principe blijft uiteraard gelijk. 

 

De VO-school ontvangt het leerlingendossier dat zij heeft opgevraagd. Bij de overdracht komt er 

een pdf mee, met de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het overstapdossier. 

 

TIP: Hier kan gecheckt worden of alle velden juist zijn ingevuld. Ook kan hier in het geval dat er al 

een broer/zus op de VO-school zit een controle gedaan worden op telefoonnummers en e-

mailadressen. 

 

Na de check kan het dossier verwerkt worden. Het is aan te raden hiervoor de 

‘Wizard’ te gebruiken. Van iedere verwerking wordt een verwerkingsverslag gemaakt 

dat onder in beeld verschijnt. Op basis hiervan kan in het leerlingendossier in 

Magister nog gecorrigeerd worden. 

 

Na de correcte verwerking van de ingelezen dossiers is de feitelijke digitale overdracht van 

gegevens afgerond. 

 

 

Hoofdstuk 5: een tweede uitwisseling (na de eindtoets)   

 

Circa half mei ontvangen de PO-scholen de score van de Eindtoets. Een school kan deze scores 

gebruiken om tot een heroverweging van het schooladvies te komen. 

De PO-school brengt de eindtoetsscore, inclusief de beheersing van de referentieniveaus taal en 

rekenen, aan in het eigen leerlingendossier. Ook kan er op dit moment een eventueel herzien 

schooladvies worden ingevoerd.  

 

Deze gegevens kunnen via OSO uitgewisseld worden, maar in onze regio kiezen we hier niet voor. 

In 2017  zullen deze gegevens naar alle waarschijnlijkheid via BRON doorgegeven worden aan de 

ontvangende VO-school.  

 

Mocht een PO-school met een VO-school separaat afspreken dat deze gegevens via OSO wel 

uitgewisseld worden, dan geldt het volgende:  

de PO-school vult de gegevens van de eindtoetsscore (en een eventueel bijgesteld schooladvies) 

uiterlijk 30 mei in in het LAS en zet het dossier opnieuw klaar voor het VO. 

De VO-school haalt na 1 juni de gewijzigde gegevens op door het overstapdossier opnieuw op te 

vragen. Bij het verwerken van de gegevens kiest de VO-school in Magister voor “toevoegen”, 

waarna alleen de gewijzigde en nieuwe informatie wordt verwerkt in Magister. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cR18cNEkwcw
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Bijlage:  

 

Tijdlijn 2016-2017: 

 
 

 
Augustus 2016 t/m februari 2017 
 
 

 
PO: het leerlingendossier wordt verder gevuld, 
gecheckt op volledigheid en in januari/februari 
met ouders besproken. 
Ouders tekenen voor de overdracht van 
gegevens. 
 

 
1 maart 
 

 
PO: op deze datum moet het schooladvies 
definitief zijn en uitgewisseld met BRON. 
 

 
10 maart 
 

 
Dit is de officiële aanmelddatum in de regio van 
RSV Breda eo. Zoals vastgelegd in het 
ondersteuningsplan. Dit is de datum waarop de 
termijn van 6 weken gaat lopen waarbinnen een 
passend onderwijsaanbod gedaan moet 
worden. De VO-school informeert de PO-school 
z.s.m. welke leerlingen bij de VO-school zijn 
aangemeld. De PO-school zet vervolgens het 
overstapdossier z.s.m., maar uiterlijk binnen 1 
week klaar voor de betreffende VO-school. 
 

 
13 maart 
 

 
Start uitwisseling OSO. 
Scholen voor PO hebben de dossiers klaargezet 
en aangegeven welk BRIN het dossier op gaat 
halen. 
Scholen voor VO halen de dossiers op, nadat de 
BRIN van de betreffende leerling is ingevuld. 
 

 
13-17 maart 
 

Alleen voor Breda: indien het nodig blijkt dat er 
een loting plaatsvindt, dan gebeurt die loting in 
deze week. Op vrijdag 17 maart weten alle 
ouders op welke school hun kind is geplaatst. 
De PO-school wordt hierover op 16 maart 
geïnformeerd. Pas hierna kan gestart worden 
met de OSO-uitwisseling.  
 

 
Tweede helft mei 
 

 
In deze periode komen de resultaten van de 
centrale eindtoets ter beschikking. Een PO-
school heeft de mogelijkheid het eerder 
gegeven schooladvies te heroverwegen. 
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Eind mei 2017 

Alle PO-scholen en ouders worden geïnfor-
meerd over de plaatsing in een bepaalde type 
brugklas  van hun kind door de VO-school. 
Mocht een aanmelding niet leiden tot plaatsing, 
dan moet het overstap-dossier door het PO 
opnieuw worden klaargezet, voorzien van het 
BRIN van de VO-school waar de leerling wel 
geplaatst wordt. 
 

 
1 juni  
 

 
Indien het tot een bijgesteld advies is gekomen, 
wordt het nieuwe advies door het PO 
opgenomen in het LAS. 
Het dossier van de leerling moet opnieuw 
worden klaargezet voor uitwisseling.  
Indien ouders besluiten tot aanmelding op een 
andere school, dan moet die aanmelding 
uiterlijk 1 juni worden gedaan. 
  

 
2 juni – einde schooljaar 
 

 
Uitwisseling tweede ronde: dossier s die nog 
niet zijn opgehaald, al dan niet met een herzien 
advies, kunnen alsnog worden opgehaald. 
Dit is in 2017 nog geen regionale afspraak. 
Scholen kunnen hier bilateraal een afspraak 
over maken. 
 

 
Zomervakantie 
 

 
In iedere zomervakantie kent OSO een update. 
Na die update moet een dossier opnieuw 
worden klaargezet, indien het nog moet worden 
uitgewisseld. 
Dringend advies is om de uitwisseling via OSO 
vóór de zomervakantie te hebben afgerond. 
 

Hulplijnen 

Bij een onverhoopte foutmelding kun je achtereenvolgens terecht bij: 

- handleiding van het eigen Leerlingadministratiesysteem (LAS)  

- de helpdesk van OSO: Support kennisnet OSO of 0800-3212233 

- het RSV Breda eo: op de website www.rsvbreda.nl is alle informatie terug te vinden en een lijst 

met veel gestelde vragen opgenomen. Bellen/mailen kan ook: 

   po@rsvbreda.nl of 076-5607778  of  vo@rsvbreda.nl of 076-5607777  

 

 WIJZIGINGEN 

Deze handleiding verscheen 18 januari 2017 op 

de website www.rsvbreda.nl, waar een pagina 

geheel gewijd is aan de uitwisseling. 

Hierop worden actuele ontwikkelingen bij 

gehouden. 

 Raadpleeg deze pagina daarom met regelmaat!  

https://support.kennisnet.org/Core/Default/Index
http://www.rsvbreda.nl/
mailto:po@rsvbreda.nl
mailto:vo@rsvbreda.nl
http://www.rsvbreda.nl/

