Aan de schoolbesturen in het primair- en voorgezet
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Stand van zaken en oproep gebruik Overstap Service Onderwijs (OSO)

Geachte heer, mevrouw,
Elke school voor basis, speciaal basis en voortgezet speciaal basisonderwijs wil graag de
overdracht van hun leerlingen naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk regelen.
Wanneer een leerling overstapt naar een andere school heeft de nieuwe school gegevens
over die leerling nodig. De privacy van leerlingen moet daarbij gewaarborgd zijn, ook bij
een overstap naar een andere school.
De PO-Raad en de VO-raad ontwikkelden een aantal jaar geleden de Overstapservice
Onderwijs (OSO). Met OSO kunnen scholen dit overstapdossier veilig en betrouwbaar
digitaal uitwisselen.
• De huidige school stelt via OSO het overstapdossier van een leerling beschikbaar aan
een specifieke school.
• De nieuwe school vraagt het overstapdossier op via OSO en verwerkt het in haar
eigen leerlingenadministratiesysteem.
OSO maakt de overdracht makkelijker, zorgvuldiger en veiliger.
Het afgelopen schooljaar hebben ruim 1000 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in
Nederland naar tevredenheid gebruik gemaakt van OSO. OSO is inmiddels de standaard
voor de digitale overdracht van het Onderwijskundig Rapport en zal in 2016 het DODsysteem definitief gaan vervangen.
Uit een evaluatie die Kennisnet dit jaar voor ons uitvoerde onder de gebruikers van OSO is
gebleken dat het merendeel tevreden is over de werking ervan. De evaluatie leert ons ook
dat regionale afspraken belangrijk zijn voor succesvol gebruik van OSO. Het aansluiten op
OSO is de eerste stap, maar voor een effectief gebruik van deze standaard zijn regionale
afspraken nodig over de planning en eventuele addenda in de dossiers van leerlingen.
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De PO-Raad en de VO-raad roepen u daarom op uw scho(o)l(en) tijdig te laten overstappen
naar OSO en tijdig afspraken te maken binnen de regio over het gebruik ervan.
Door nu hiermee te starten bent u op tijd klaar om de overstap PO-VO in het voorjaar 2016
op een veilige en gemakkelijke manier via OSO te laten verlopen. Overigens kunt u met
OSO ook een PO-PO of VO-VO overstap maken.
Voor verdere (kosteloze) ondersteuning bij de inzet van OSO kunt u terecht bij de
servicedesk van OSO: telefoon: 0800-321 2233 (op werkdagen van 9.00–17.00 uur),
e-mail: servicedesk@oso-od.nl, of bij de servicedesk van de leverancier van uw
administratiesysteem.

Met vriendelijke groet,
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