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Overdracht leerlinggegevens met Overstapservice Onderwijs

Geachte heer, mevrouw,
Ruim 175 duizend leerlingen stappen jaarlijks over van het primair onderwijs naar een school voor
voortgezet onderwijs of wisselen van school in het PO of VO. Vanaf nu kan dat digitaal, veilig en
zonder al te veel rompslomp. Niet alleen in uw regio, maar nu ook landelijk.
In een aantal regio’s werken scholen al met digitale overstapdossiers. Om te zorgen dat de overdracht
van leerlinggegevens voldoet aan de eisen van veiligheid en privacy werken we als raden aan een
landelijke, uniforme en veilige standaard, de Overstapservice Onderwijs (OSO). Met deze brief willen
we u enthousiasmeren voor deelname aan dit project. Dit jaar kan dat nog kosteloos.
Waarom overstappen op digitale overdracht met OSO?
OSO levert tijdwinst op. In tegenstelling tot papieren overdracht van het onderwijskundig rapport
worden de gegevens digitaal uitgewisseld. Deze manier van werken biedt ook een betere garantie
op een zorgvuldige en complete overdacht van gegevens.
Grote tijdsbesparing voor schooladministraties. Met OSO wordt het dossier digitaal overgeheveld
en ingevoerd in uw bestaande softwaresysteem.
OSO maakt gebruik van beveiligde verbindingen en is ontwikkeld conform alle wettelijke
bepalingen.
OSO voldoet aan de geldende voorschriften rondom privacy (Wet bescherming
persoonsgegevens). Er is geen externe opslag van leerlinggegevens.
De meeste softwareleveranciers hebben de functionaliteiten voor OSO inmiddels ingebouwd in hun
systeem. Het enige dat uw school nog hoeft te doen, is een kwalificatietraject te doorlopen. Dit klinkt
ingewikkeld, maar het is eenvoudig. Kwalificatie kost u een halve dag, waarin u zich een aantal zaken
eigen maakt rondom privacy, beveiliging, techniek en de praktische overheveling van gegevens.
Aan de slag met OSO?
Wilt u meteen aan de slag met OSO? Vraag dan een account aan op
www.overstapserviceonderwijs.nl. Heeft u interesse, maar wilt u eerst meer weten? OSO verzorgt
desgewenst voor de scholen in de regio een presentatie. Neemt u gerust contact op met de
servicedesk van OSO: telefoon 030-2324890 of e-mail info@oso-od.nl. Zij helpen u graag verder.
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