
 

 

OverstapService Onderwijs: makkelijk en veilig overstappen naar een nieuwe school

Ruim 175 duizend leerlingen stappen jaarlijks over van het primair onderwijs naar het voortgezet 

onderwijs. Voor de kinderen, ouders en de scholen is die overstap een belangrijk en bijzonder moment. 

Basisscholen zijn verplicht voor alle schoolverlaters een

vervolgonderwijs ontvangt deze gegevens nog vaak in de vorm van een papieren dossier. Dat geeft niet 

alleen veel administratieve rompslomp, maar zorgt ook voor fouten en incomplete gegevens. 

Overstapservice onderwijs (OSO) maakt de uitwi

het overstapdossier, wat een digitale vervanging is van het

overstapdossier biedt een landelijke standaard voor het elektronisch uitwi

begeleidingsgegevens tussen scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

 

Het overstapdossier bevat o.a. de volgende rubrieken: 

• Gegevens van de instelling/school 

• Gegevens van de leerling en zijn ouders

eventueel verzorgers 

• Overstapadvies 

• Gegevens over de schoolloopbaan en zorg

• Handelingsplan 

 

Hoe werkt OSO? 

Het overstapdossier is dus een gegevensbestand. Het wordt gegenereerd door het 

leerlingadministratiesysteem van de huidige school. De nieuwe school kan het bestand via OSO o

waarna het in het eigen administratiesysteem wordt verwerkt.

papier moet het overstapdossier aan de ouders ter inzage aangeboden zijn. Di

aangegeven worden via het administratiesysteem van 

Een gekwalificeerde school kan met iedere andere gekwalificeerde school digitaal het overstapdossier 

uitwisselen! Het overstapdossier is na de ui

uw school toch liever werkt met een papieren versie. 

Privacy voorop! 

Leer- en begeleidingsgegevens zijn persoonsgevens. Dat maakt beveiliging

tijdens de uitwisseling van de overstapdossiers, maar ook in bredere zin: elke school moet v

omgaan met gegevens en bedacht zijn op bedreigingen, bijvoorbeeld via internet.

OSO is een initiatief van PO-Raad en VO

Schoolinfo zorgt voor de uitvoering. 

procent) hebben de OSO-functionaliteit 

Aan de slag.  

Het enige dat een school moet doen is kwalificeren. 

Brincode een account aanmaken. Zo krijgt

wat nodig is om te kunnen kwalificeren voor OSO. 

het kwalificatieproces leidt.  

Meer informatie 

U vindt meer informatie op www.oso

De OSO Servicedesk helpt u graag verder

                                                           
*
 Op de OSO-standaard en het digitale uitwisselingsproces zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van 

toepassing. De wettelijke bepalingen en voorschriften worden door OSO gevolgd. Om de uitwisseling zo zorgvuldig mogelijk 

te laten verlopen, wordt een overeenkomst afgesloten met schoolb

en veiligheidsaspecten. De overdracht gebeurt via een beveiligde verbinding tussen de nieuwe en de huidige school. Er vindt 

dus géén centrale opslag van leerlinggegevens plaats!
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Ruim 175 duizend leerlingen stappen jaarlijks over van het primair onderwijs naar het voortgezet 

Voor de kinderen, ouders en de scholen is die overstap een belangrijk en bijzonder moment. 

verplicht voor alle schoolverlaters een onderwijskundig rapport te maken. Het 

vervolgonderwijs ontvangt deze gegevens nog vaak in de vorm van een papieren dossier. Dat geeft niet 

alleen veel administratieve rompslomp, maar zorgt ook voor fouten en incomplete gegevens. 

(OSO) maakt de uitwisseling eenvoudiger en veiliger. De uitwisseling gaat via 

het overstapdossier, wat een digitale vervanging is van het onderwijskundig rapport. De inhoud van 

dossier biedt een landelijke standaard voor het elektronisch uitwisselen van leer

begeleidingsgegevens tussen scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

de volgende rubrieken:  

Gegevens van de instelling/school  

en zijn ouders en 

schoolloopbaan en zorg 

• Verslag van sociaal-emotioneel functioneren 

(t.a.v. schooltaken en werkhouding)

• Verzuim 

• Toetsresultaten 

• Cijferlijst 

(de volledige lijst staat op www.oso

verstapdossier is dus een gegevensbestand. Het wordt gegenereerd door het 

leerlingadministratiesysteem van de huidige school. De nieuwe school kan het bestand via OSO o

waarna het in het eigen administratiesysteem wordt verwerkt. Net als bij het onderwijskundig

papier moet het overstapdossier aan de ouders ter inzage aangeboden zijn. Dit kan eenvoudig 

via het administratiesysteem van de deelnemende softwareleveranciers. 

Een gekwalificeerde school kan met iedere andere gekwalificeerde school digitaal het overstapdossier 

Het overstapdossier is na de uitwisseling ook af te drukken. Dit is handig voor het geval dat 

toch liever werkt met een papieren versie.  

en begeleidingsgegevens zijn persoonsgevens. Dat maakt beveiliging
*
 van groot belang. Niet alleen 

tijdens de uitwisseling van de overstapdossiers, maar ook in bredere zin: elke school moet v

omgaan met gegevens en bedacht zijn op bedreigingen, bijvoorbeeld via internet.  

Raad en VO-raad. Het project wordt bekostigd door het ministerie van OCW. 

Schoolinfo zorgt voor de uitvoering. Veel softwareleveranciers in het primair en voortgezet onderwijs

functionaliteit al ingebouwd in hun pakket.  

chool moet doen is kwalificeren. Op www.oso-od.nl kan de school 

maken. Zo krijgt de school toegang tot de ‘Mijn OSO-pagina

wat nodig is om te kunnen kwalificeren voor OSO. Er is ook een handboek dat de scholen 

www.oso-od.nl.  

helpt u graag verder: servicedesk@oso-od.nl of (030) 23 24 890 

                   
uitwisselingsproces zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van 

toepassing. De wettelijke bepalingen en voorschriften worden door OSO gevolgd. Om de uitwisseling zo zorgvuldig mogelijk 

te laten verlopen, wordt een overeenkomst afgesloten met schoolbesturen waarin veel aandacht wordt besteed aan privacy

en veiligheidsaspecten. De overdracht gebeurt via een beveiligde verbinding tussen de nieuwe en de huidige school. Er vindt 

dus géén centrale opslag van leerlinggegevens plaats! 
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