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Doel 
 
Dit document zal ingaan op het proces van inschrijven van nieuwe leerlingen. Dit kunnen leerlingen zijn voor het nieuwe 
schooljaar of leerlingen die halverwege het schooljaar in zullen stromen. De gegevens van deze leerlingen zullen geregistreerd 
worden in SOMtoday en de leerling zal een eerste plaatsing krijgen.  

 

Voorbereiding 
 
Afhankelijk van de manier waarop de leerlingen in SOMtoday worden ingeschreven, kunnen van tevoren verschillende 
handelingen worden uitgevoerd of informatie over deze leerlingen worden verzameld. 
In de procesbeschrijving wordt voor elke manier van leerlingregistratie beschreven wat er nodig is en welke handelingen van 
tevoren verricht moeten worden. 
 

Proces  
 
In deze documentatie zal het gehele proces van een nieuwe leerling inschrijven tot het toevoegen van de eerste plaatsing 
doorlopen worden. Het registreren van leerlingen kan op drie verschillende manieren. Van deze drie manieren zal het proces 
beschreven worden met uiteindelijk een beschrijving van de eerste plaatsing van de leerling. In bijlage 1 staat de weg die een 
OSO-dossier kan volgen. 
 
De drie manieren zijn: 

1. Leerlingen registreren 
a. Leerlingen registreren via OSO. 
b. Leerlingen registreren via CSV. 
c. Leerlingen handmatig invoeren. 

2. Eerste plaatsing van de leerling 

1. Leerlingen registreren 

Een leerling kan op drie manieren bekostigd worden: normaal bekostigd, extern bekostigd en extern onderwijs. Bij het registreren 
van een leerling is de vorm van bekostigen bekend. Wanneer een leerling wijzigt van bekostigingssoort moet een nieuw 
registratieblok worden aangemaakt. Hieronder wordt kort per bekostigingssoort uitgelegd wanneer deze gebruikt kan worden. 
 
Normaal bekostigd: De leerling volgt onderwijs op de school en de school krijgt ook geld voor deze leerling. 
Extern bekostigd: De leerling volgt onderwijs op de school, maar de school krijgt geen geld voor deze leerling. 
Extern onderwijs: De leerling volgt geen onderwijs op de school, maar de school krijgt wel geld voor deze leerling. 

a. Leerlingen registeren via OSO in SOMtoday 

Overstapservice Onderwijs (OSO) is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige overdracht 
van basis-, studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerling administratie van de huidige school naar de 
nieuwe school faciliteert. Voor OSO genereert de huidige school van de leerling een digitaal overstapdossier binnen het eigen 
leerlingadministratiesysteem. De nieuwe school kan een overstapdossier van de leerling via OSO opvragen. Indien aan alle eisen 
en voorwaarden van de aanvraag is voldaan stelt het OSO systeem een eenmalige beveiligde verbinding tussen beide scholen 
beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt. De nieuwe school kan het dossier daarna in het eigen systeem verwerken. 
 
In dit hoofdstuk zal eerst beschreven worden wat gedaan moet worden om de functionaliteit in SOMtoday te gebruiken. 
Vervolgens zal beschreven worden hoe het proces van aanvragen en verwerken van een OSO dossier in SOMtoday werkt. 
Daarnaast zal ook het proces van een OSO dossier klaarzetten voor een vervolgschool worden beschreven 
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Voorbereiden. 

Om in SOMtoday gebruik te maken van OSO moet een kwalificatieproces doorlopen worden. De stappen die hiervoor doorlopen 
moeten worden, kunnen gevonden worden onder ‘Aansluiten op OSO’ onder 
https://www.overstapserviceonderwijs.nl/aansluiten-op-oso/ . 

OSO certificaat installeren in SOMtoday. 

Om het certificaat in te kunnen lezen in SOMtoday, moet de feature voor OSO in SOMtoday geactiveerd zijn. Dit kunt u 
controleren via Beheer> Instelling> Features> OSO Koppeling. Wanneer het vinkje aan staat kunt u het certificaat inlezen, 
wanneer deze uitstaat kunt u contact opnemen met de SOMtoday Servicedesk om deze te laten activeren. 
 
 
Om medewerkers met OSO te laten werken zullen zij deze rechten moeten krijgen. Deze rechten kunnen gegeven worden via de 
volgende stappen: 
Beheer> Instelling> Rollen en Rechten> Een rol kiezen/Nieuwe rol aanmaken> Wijzigen> Tabblad “Onderwijs”> SubTab 
“Overdracht”> Overstapservice Onderwijs aanvinken> Opslaan. 
 

 

https://www.overstapserviceonderwijs.nl/aansluiten-op-oso/
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OSO testdossier uitwisselen. 

Om het kwalificatieproces af te ronden zal een testdossier worden uitgewisseld in een afgeschermde omgeving.  
De stappen die hiervoor doorlopen moeten worden zijn: Onderwijs> Overdracht> OSO> Tabblad aanvragen> Nieuwe aanvraag 
In het pop-up scherm worden de gegevens gevraagd van de leerling welke aangevraagd moet worden. Deze gegevens voor de 
testuitwisseling zullen door OSO worden verstrekt. 

Aanvragen en ophalen. 

Om de leerling via OSO te kunnen registreren in SOMtoday, zal het dossier van de leerling aangevraagd moeten worden. 
Dit kan aangevraagd worden via de volgende stappen: Onderwijs> Overdracht> OSO.  
Hier verschijnt de overzichtspagina van de OSO aanvragen. Onderaan de pagina kan gekozen worden om een eerder aangevraagd 
dossier opnieuw aan te vragen of om een nieuw dossier aan te vragen. 
Door de knop ‘Aanvraag toevoegen’ te kiezen, moet in de pop-up die verschijnt het PGN-nummer, de naam van de leerling en het 
BRIN nummer van de oude en de nieuwe school ingevoerd worden, vervolgens kan: ‘Opslaan’ gekozen worden en wordt het 
dossier aangevraagd. 
 
 
Ook kunnen dossiers collectief aangevraagd worden met de knop Collectief aanvragen. Hieronder zitten 3 opties: 
 

 
 
Voor nieuwe leerlingen, handmatig 
Hier kunnen meerdere OSO dossiers binnen hetzelfde scherm worden aangevraagd zonder elke keer op de knop ‘Aanvraag 
toevoegen’ te klikken. 
 
Voor nieuwe leerlingen, middels CSV import 
Hier kan eerst een bestand geselecteerd worden en daarna verwerkt worden. Het bestand moet ; gescheiden zijn en uit 4 velden 
bestaan: BSN;Onderwijsnummer;Naam;BRIN huidig school. In het bestand mogen BSN en Onderwijsnummer niet beide gevuld 
zijn voor dezelfde leerling. 
Tijdens de import wordt gecontroleerd of het ingevuld BSN een BSN kan zijn, of het Onderwijsnummer een Onderwijsnummer 
kan zijn en of BRIN huidige school in SOMtoday bekend is. Als het bestand helemaal goed is worden de aanvragen klaar gezet en 
kunnen deze met ‘Aanvragen maken’ verwerkt worden. 
 
Voor leerlingen in SOMtoday (vanaf versie 7.10) 
Deze optie maakt het mogelijk om voor, al in SOMtoday ingevoerde/ingelezen, leerlingen collectief een OSO aanvraag te doen. 
In het eerste scherm kan in het veld ‘Klaargezet na datum’ aangegeven worden dat alleen dossiers opgehaald worden gewenst 
zijn die na een bepaalde datum klaargezet zijn. 
In het tweede scherm kan gefilterd worden op een bepaalde groep leerlingen om (nogmaals) een OSO-aanvraag klaar te zetten. 
Na selecteren en ‘Aanvragen aanmaken’ worden de aanvragen verwerkt. 
 
Bij alle aanvragen is het mogelijk de ‘Verwachte vestiging’ op te geven. De inhoud van dit veld wordt ook getoond in het 
leerlingregistratieportaal waar de ontvangen OSO-aanvragen verwerkt kunnen worden. In dit scherm is ook een 
filtermogelijkheid op verwachte vestiging. 
Net als bij de optie ‘Voor leerlingen in SOMtoday’ is bij de andere aanvragen ook de ‘Klaarzet datum’ of ‘Klaargezet na datum’ in 
te voeren. Hierdoor worden alleen OSO-dossiers opgehaald die na een bepaalde datum zijn klaargezet. Dit om te voorkomen dat 
er mogelijke oude/verouderd OSO-dossiers opgehaald worden die nog wel klaar staan. 
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Met de optie ‘Opnieuw aanvragen’ kan opnieuw geprobeerd worden om een nu wel klaargezet dossier of een bijgewerkt (nieuw) 
dossier van de leerling op te halen. Op deze wijze is het mogelijk om aan het eind van het schooljaar de dossiers van het PO 
opnieuw op te halen wanneer de basisscholen bereid zijn om het dossier met de (later afgenomen) Eindtoets opnieuw klaar te 
zetten. 
 
De status geeft aan hoever de overdracht is gevorderd en of deze gelukt is. Wanneer de overdracht na de aanvraag niet lukt, 
komt er via details een melding. De veelvoorkomende meldingen en de oorzaak van de melding staan beschreven in bijlage 2. 
 
De dossiers van de geregistreerde leerlingen zijn herkenbaar aan een ingevuld leerlingnummer (beschikbare kolom in het scherm 
OSO dossier aanvragen). Als alle dossiers van het schooljaar hebben geleid tot registraties en aanvullingen niet meer gewenst zijn 
kunnen de aanvragen worden verwijderd via Selectie> Verwijderen of via Details> Verwijderen. 
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Verwerken van OSO dossiers 

Wanneer de overdracht gereed is komt het dossier van de leerling in het leerling registratieportaal; deze dossiers kunnen 
gevonden worden via de volgende stappen: Leerlingen> Leerling Registratieportaal> Filter kenmerk OSO. 
Via het groene pijltje achter het bestand kan het dossier voor de leerling verwerkt worden en kunnen de registratiestappen 
doorlopen worden. 
Let op: in het scherm wordt standaard gefilterd op ‘Al geregistreerd = Nee’. Om een al eerder geregistreerde leerling in beeld te 
krijgen om een OSO dossier met aanvullende gegevens in te lezen moet het filter op ‘Al geregistreerd = Ja’ gezet worden. 
Wanneer de leerling al eerder geregistreerd is in SOMtoday met hetzelfde PGN kunnen de al opgeslagen gegevens aangevuld 
worden met de gegevens uit het dossier. Om de gegevens die al bekend zijn in SOMtoday inzichtelijk te maken, worden de reeds 
bekende gegevens en de nieuwe gegevens naast elkaar getoond. Zo is snel te zien wat de verschillen en overeenkomsten zijn 
tussen de velden.  
 
De leerling wordt verwerkt op de BRIN waarvoor deze is aangevraagd. 
Het dossier van de leerling is ook terug te vinden op de individuele leerling pagina. De stappen die hiervoor gevolgd moeten 
worden zijn: Leerlingen> [leerling]> Onderwijs> CSV/DOD/OSO. 
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Aangevraagd maar nog niet beschikbaar 

Als een andere VO-school een OSO-dossier opvraagt welke nog niet klaar staat, ontstaat er in het scherm ‘OSO Klaargezette 
dossiers’ een nieuwe regel met de gegevens uit de aanvraag en de status ‘Nieuw aangevraagd’. Op het moment dat het OSO-
dossier compleet en klaar voor overdracht is, kan er een vinkje gezet worden bij ‘Notificatie verzenden’. Hierdoor krijgt de 
aanvrager een bericht dat het eerder aangevraagde OSO-dossier opgehaald kan worden. 

Klaarzetten van OSO dossiers. 

Het is ook mogelijk om vanuit SOMtoday een OSO dossier klaar te zetten voor een vervolg school van een leerling.  
Dit kan via de volgende stappen: Onderwijs > Overdracht > OSO.  
Hier kan naast het tabblad ‘Dossiers aanvragen’ gekozen worden voor ‘Dossiers klaarzetten’. Wanneer deze optie wordt gekozen 
verschijnt de overzichtspagina van de OSO dossiers die zijn klaargezet.  
Onderaan de pagina kan gekozen worden voor ‘Nieuw dossier klaarzetten’ en ‘Bijwerken’. 
Bij de knop Nieuw zal een pop-up verschijnen waarin op naam, leerlingnummer of PGN gezocht kan worden en geselecteerd kan 
worden om het dossier samen te stellen in SOMtoday. Vervolgens kan gekozen worden voor ‘Opslaan’, wanneer de informatie 
nog niet volledig is of voor ‘Opslaan en klaarzetten’ zodat de vervolgschool dit dossier kan opvragen. 
 
Met de knop bijwerken kan een geselecteerd dossier dat nog niet verzonden is naar een andere school bijgewerkt worden met de 
meest actuele informatie in SOMtoday. Als het dossier al is ingezien of een akkoord heeft gekregen wordt deze status verwijderd 
en moet het dossier opnieuw worden klaargezet. 
 
De klaargezette dossiers kunnen worden ingezien via ‘Details’ aan het eind van elke regel. De knop levert een PDF-versie van het 
dossier op dat kan worden afgedrukt om de verzorger van de leerling inzage te geven in het dossier zodat ze akkoord kunnen 
gaan met de over te dragen gegevens. Bij het klaarzetten van het dossier moet aangegeven worden of de verzorger akkoord is 
met de inhoud van het dossier. 
 
Een klaargezet dossier kan binnen SOMtoday de volgende statussen hebben:  
- Nieuw  
- Klaargezet  
- Verrijkt  
- Overgedragen  
 
Een dossier met de status ‘Klaargezet’ kan aangevraagd worden door de vervolgschool van de leerling. Een dossier dat niet is 
ingezien mag niet worden overgedragen. Als het dossier wel is ingezien, maar geen akkoord heeft gekregen mag het dossier niet 
worden overgedragen als de leerling van het VO komt. Als de leerling van het VSO komt mag dat wel. De status (wel/niet 
akkoord) dient wel in het dossier te worden opgenomen. 
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b. Leerlingen registreren via CSV 

Naast het inlezen van OSO dossiers kunnen leerlingen ook geregistreerd worden door gebruik te maken van een CSV import.  
Het CSV bestand kan via de volgende stappen worden ingelezen: Leerlingen> Leerling registratieportaal 
De import definities hiervoor vindt u in het volgende document: CSV importdefinitie en template Leerling registratieportaal 
 

 

c. Leerlingen handmatig invoeren 

Het handmatig invoeren van een leerling wordt gedaan via de volgende stappen: Leerlingen> Leerling registratieportaal> Leerling 
registratie invoeren.  
In een drie stappen wizard kunnen de gegevens van de leerling, verzorgers en registratie en plaatsing worden ingevoerd. De 
roodomrande velden zijn verplicht om in te voeren. Bij het opslaan van de registratie kan gekozen worden om direct naar de 
leerlingkaart te gaan, een zorgmelding aan te maken, de PO-loopbaan in te voeren of een volgende registratie in te voeren. 
 

 
 

2. Eerste plaatsing van de leerling 

De eerste plaatsing van de leerling zal automatisch worden aangemaakt na het registreren van de leerling.  
De gegevens die zijn ingevuld tijdens de registratie zullen ook zichtbaar worden bij de plaatsing van de leerling. Daarnaast kunt u 
de gegevens verder aanvullen bij de leerling zelf of collectief bij meerdere leerlingen tegelijk. 
De plaatsing van de leerling kan via de volgende stappen ingezien worden: 

https://www.dropbox.com/s/qsehocn6v6sc6tf/CSV-importdefinitie%20%2B%20template%20Leerling%20Registratie%20Portaal%20SOM%20versie%204.6.xls?dl=1
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Leerlingen> [leerling]> Onderwijs> Plaatsingen. 
De plaatsing zal eerst een voorlopige plaatsing zijn. Pas wanneer het zeker is dat de leerling op school komt, kan de plaatsing 
definitief gemaakt worden. Na het definitief maken is het ook mogelijk om resultaten voor de leerling in te voeren. 
Het vullen van de plaatsingen gaat op dezelfde manier als het vullen van plaatsingen voor het volgende schooljaar van de 
bestaande leerlingen.  
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Bijlage 1 – De route van een OSO-dossier 

LAS 
po-

school

LAS 
vo-

school 

TC 
OSO

Ldos/OT 
vo-kant

Tussen twee 

Leerling
administratie

Systemen (LAS) 

Via een regionaal 

Platform (RP) 
Ldos of OT (povo-

module)

osooso

oso

Ldos/OT 
po-kant

Binnen Regionaal platform 

LAS 
po-

school

LAS 
vo-

school

  
BRON: Kennisnet 
 
In bovenstaand schema zijn twee routes schematisch weergegeven. In de bovenste helft wisselen de PO- en de VO-school 
rechtstreeks met elkaar uit, zonder tussenkomst van een Regionaal Platform. 
 
In de onderste helft van het bovenstaande schema wisselt de PO-school het OSO-dossier binnenBRIN uit met het Regionaal 
Platform. Dan wordt het OSO-dossier verrijkt met onder andere het OKR (OnderwijsKundig Rapport). Daarna zet de PO-school het 
verrijkte OSO-dossier binnen het Regionale Platform klaar voor én op de BRIN van de VO-school. 
 
De VO-school kan vervolgens het verrijkte OSO-dossier met een binnenBRIN uitwisseling ophalen bij het Regionale Platform. 
BinnenBRIN houdt in SOMtoday in dat bij ‘BRIN huidige school’ en ‘BRIN aanvragende school’ het eigen BRIN van de VO-school 
ingevuld moet worden.  
 
Doorgaans vindt, na de aanmelding van de leerling op de VO-school, de OSO-uitwisseling plaats via een Regionaal Platform. Om 
uiteindelijk na de PO-eindtoets het dossier van de leerling compleet bij de VO-school te krijgen, vindt er nog een uitwisseling 
rechtstreeks tussen PO- en VO-school plaats. 
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Bijlage 2 – Veel voorkomende meldingen OSO overdracht 

Wanneer het niet lukt om een OSO dossier op te halen, kan een van de onderstaande meldingen zichtbaar zijn. In deze bijlage 
staat naast de melding ook de oorzaak van de melding. Zo kan achterhaald worden wat er gedaan kan worden om de OSO 
overdracht toch te laten slagen. Binnenkort verwachten we, in samenwerking met Kennisnet een beter leesbare toelichting te 
verstrekken. 
 
 

Rangorde* Resultaat Type 
flow 
(N, A, 
E**) 

Omschrijving Stopcriterium bij 
aflopen 
aanleverpunten 

0 <Document> N Het gevraagde document. (Let op: 
In het afmeldingRequest moet dan 
status='VerstrekkingGeslaagd' 
worden gebruikt) 

ja 

1 LeveringInBehandeling*** A Het leverende systeem (bron) kan 
niet bepalen of het dossier al 
beschikbaar is of dat de leerling bij 
de bron bekend is. Het 
aanvragende systeem (doel) gaat 
verder met het opvragen van het 
dossier bij de andere 
aanleverpunten. 

nee 

2 LeerlingInfoNietGewijzigd**** A De inhoud van het Dossier is sinds 
de opgegeven 'aanvraagdatum’ in 
het documentRequest niet 
gewijzigd. 

ja 

3 DossierVersieNietCorrect***** A De versie van het dossier dat klaar 
staat wijkt af van de huidige versie 
(en kan daardoor niet correct 
geïmporteerd worden door het 
doelsysteem). 

ja 

4 LeerlinginfoNietOpvraagbaar A Het Dossier mag niet worden 
verstrekt, omdat de ouders/leerling 
geen toestemming hebben 
verleend. 

ja 

5 LeerlinginfoNietIngezien A Het document mag (nog) niet 
worden verstrekt, omdat de ouders 
nog geen inzage hebben gehad. 

ja 

6 LeerlinginfoNietBeschikbaar A Het Dossier is (nog) niet klaargezet 
voor overdracht. 

ja 
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7 LeveringGeweigerd A Het verstrekkende bronsysteem 
had het dossier klaargezet voor een 
specifiek BRIN-nummer. Het 
verstrekkende bronsysteem heeft 
het dossier niet uitgeleverd aan het 
opvragende doelsysteem, omdat 
het BRIN van het opvragende 
doelsysteem niet overeenkomt met 
het BRIN waarvoor het dossier was 
klaargezet. 

nee 

8 LeerlingNietBekend A De leerling met het opgegeven BSN 
is niet bekend bij het leverende 
bronsysteem. 

nee 

9 AuthenticatieVerstrekkerMisluk
t 

E Het leverende bronsysteem kon 
zich niet authenticeren bij het 
Traffic Center. Het opvragende 
doelsysteem hoeft hierop geen 
actie te ondernemen. 

nee 

10 SessieAfwijkend E De overstapvraag wijkt af van die, 
waarmee de sessie verkregen is. Dit 
is het resultaat van de 
sessieControle. 

nee 

11 SessieReedsAfgemeld E De sessie is al afgemeld en dus niet 
langer geldig. Dit is het resultaat 
van de sessieControle. 

nee 

12 SessieVerlopen E De sessie is verlopen; de time-out is 
verstreken. Dit is het resultaat van 
de sessieControle. 

nee 

13 SessieOngeldig E De sessie is ongeldig; bij het 
controleren van de Sessie gegevens 
door het Traffic Center is een fout 
geconstateerd. (Bijvoorbeeld: Het 
SessieID is nooit uitgedeeld, het 
SessieID was leeg, de aanvrager 
heeft geen geldige status). Deze 
foutcode moet doorgegeven 
worden wanneer andere 
foutmeldingen niet van toepassing 
zijn. 

nee 

14 Communicatiefout E Het leverende bronsysteem geeft 
geen antwoord of er treedt een 
(technische) fout op. Er is geen 
contact geweest met het leverende 
bronsysteem. 

nee 

     

* De rangorde geeft de 'mate van succes' van de overdracht aan, hoe hoger hoe beter. Bronsystemen moeten de 
'laagste toestand' teruggeven aan het Doelsysteem; het Doelsysteem moet het 'hoogste resultaat' binnen één 
Sessie terugrapporteren bij het afsluiten van de Sessie. 
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** N: Normaal, A: Alternatief, E: Exceptie (fout) 
  

***Deze melding is optioneel, niet alle systemen kennen deze toestand. 
 

****POVO overstap. 
   

*****Nieuw in OSO'16. 
   

 
Krijgt u een melding met de tekst erin '....authenticatie fout' of '.verstrekker niet beschikbaar', dan is er iets bij de aanleverende 
school correct. Dan kan het certificaat niet goed geïnstalleerd zijn of de school is niet gekwalificeerd. Dan kunt u, of de 
aanleverende school, contact opnemen met de helpdesk van Kennisnet : Telefoon: 0800-321 22 33 of mail servicedesk@oso-
od.nl 
 
In veel gevallen, is de aanleverende school nog niet gekwalificeerd, een actuele lijst met alle gekwalificeerde scholen is hier te 
vinden. 
 
Bron: Kennisnet 

 

mailto:servicedesk@oso-od.nl
mailto:servicedesk@oso-od.nl
https://www.overstapserviceonderwijs.nl/gebruik-oso/overzicht-scholen-met-oso/
https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=OSO:Protocol/Dossier_Opvragen

