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1. Inleiding OSO 
 

Dit stappenplan geeft een uitleg over het gebruik van de OSO-functionaliteit in 

Magister. 

SchoolMaster is gekwalificeerd voor zowel de gegevensuitwisseling van primair naar 

voortgezet onderwijs (PO-VO) als voor de uitwisseling tussen scholen voor 

voortgezet onderwijs (VO-VO) 

U kunt de OSO-functionaliteit in Magister direct gebruiken voor de volgende acties: 

•  een overstapdossier van een leerling opvragen bij een PO-school; 

•  een overstapdossier van een leerling opvragen bij een VO-school; 

•  een overstapdossier van een leerling klaarzetten voor een VO-school. 

1.1 OSO-Magister: Werkwijze in het kort 
 

Uitwisseling PO–VO of VO–VO - Gegevens opvragen. 

1. Leerling(en) klaarzetten en/of selecteren; 

2. Overstapdossier(s) opvragen; 

3. Overstapdossier(s) verwerken in Magister. 

 

Uitwisseling VO–VO - Gegevens klaarzetten. 

1. Leerling selecteren; 

2. Dossier genereren via de detailkaart Overstapdossier; 

3. Gegevens uit Magister verzamelen en bijlagen toevoegen. 

 

Verderop in dit document worden deze stappen uitgewerkt. 

 

Een instructiefilmpje over OSO in Magister is te vinden op de website van 

Overstapserviceonderwijs: 

 

http://www.overstapserviceonderwijs.nl/gebruik-oso/videos-opvragen-of-klaarzetten-van-overstapdossiers/ 

 

Om van een nieuwe of bestaande leerling een overstapdossier op te kunnen vragen dient deze 

leerling met de minimale gegevens (persoonsgebonden nummer en brinnummer van vorige 

school) bekend te zijn in Magister.  

 

Via het scherm “Overstapdossier opvragen” is het mogelijk een leerling als compleet nieuwe 

leerling in te voeren met de minimaal  vereiste gegevens. Hierbij dient wel opgemerkt te  

worden dat stappen  zoals toekennen van debiteurennummer etc. volgens deze werkwijze niet 

meteen uitgevoerd kunnen worden.  

Dit moet later dan alsnog gedaan worden.  

 

 NB: Vanaf heden wordt bij het inlezen van een dossier bij ouder  

1 automatisch het vinkje aangezet bij “post ontvangen”. 

 

 Bestaande gegevens in Magister worden niet meer overschreven  met  

gegevens uit het dossier. Alleen ontbrekende gegevens worden aangevuld. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.overstapserviceonderwijs.nl/gebruik-oso/videos-opvragen-of-klaarzetten-van-overstapdossiers/
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2. Uitwisseling PO-VO. 
 
LET OP: Vanaf heden zal de PO-VO dossieroverdracht in de meeste gevallen verlopen via 

             Onderwijs Transparant (OT). Dit heeft de volgende consequentie: 

             Bij de dossieraanvragen die via OT verlopen, moet u bij het  invulveld 

             “Bron school” binnen Magister uw eigen BRINnummer invullen en niet het  

             BRINnummer van de aanleverende  PO-school! 

 

Alleen als er niet via OT uitgewisseld wordt vult u bij “Bron school” het BRINnummer  

van de vorige school in. 

 

Het proces waarmee een overstapdossier opgevraagd en verwerkt wordt verloopt in  

grote lijnen als volgt: 

 

2.1 Collectief PO dossiers aanvragen. 
 

Om overstapdossiers op te vragen van leerlingen die nog niet in de 

leerlingenadministratie zijn ingevoerd en uitgewisseld gaan worden via   

Onderwijs Transparant (OT): 
 

Start Magister vanuit een RDP sessie op en  kies dan vanuit het startscherm voor 
leerlingen  Overstapdossier opvragen: 

  

 
 

-Klik op de knop Toevoegen ( ) , onderstaande opties verschijnen in beeld, kies 

 nu voor “Collectief aanvragen per basisschool” om de wizard  voor het aanvragen  

 van een overstapdossier van nieuwe leerlingen op te starten.  
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Vervolgens verschijnt onderstaand scherm in beeld: 

 

 

 

Bij de verwerking via OT zijn de aanvragende school en de Bron school gelijk, vul  

daarom bij bron school uw eigen schoolnaam in. U kunt ook naar uw schoolnaam  

navigeren door op   te klikken en uw schoolnaam op te zoeken. 
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Kies nu voor , vervolgens verschijnt het invoerscherm in beeld waar u de mogelijkheid  

heeft om meerdere persoonsgebonden nummers in te voeren: 

 

 
 

Vul  het persoonsgebonden nummer van een leerling in, druk op Enter, voer de overige  

nummers in en klik na de laatste invoer op Voltooien. 

 

Vervolgens verschijnen de gegevens in het overzichtsscherm met de status 

 “klaar om op te vragen”: 

 

 
 

Ga naar 2.4 voor verdere uitleg om de dossiers nu daadwerkelijk op te vragen. 

 

2.2 Individueel dossier aanvragen nieuwe leerling. 
 

-Klik op de knop Toevoegen ( ) > Nieuwe aanvraag aanmaken om de wizard 

 voor het aanvragen van een overstapdossier van een individuele leerling op te starten: 
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Vervolgens ziet u het invoerscherm waarbij de verplichte invulvelden geel gearceerd zijn: 

 

 
 

Ook hier geldt dat, als een aanvraag via OT gaat, bij “Bron school” het BRIN ingevuld  

moet worden van uw school. 

Indien de leerling niet via OT uitgewisseld wordt moet u hier de naam van de toeleverende 

school opzoeken via . Het veld “BRIN  Bron” wordt automatisch gevuld omdat dit veld  

gekoppeld is aan het veld  Bronschool. 

Na invoer van de vereiste gegevens klikt u op Voltooien, ook deze aanvraag verschijnt  

in het overzichtsscherm. 

 

Ga naar 2.4 voor verdere uitleg om de dossiers nu daadwerkelijk op te vragen. 

 

2.3 Aanvragen van het dossier van een leerling reeds aanwezig  

      in de database. 
 

 
 

Bij het kiezen voor  verschijnt onderstaand  zoekscherm: 
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- Via de wizard kunt u zoeken op actieve leerlingen, leerlingen in een aanmeldgroep   

   of alle leerlingen. 

- Voer één van de beschikbare velden in, klik op , vervolgens verschijnen de    

   leerling(en) in beeld die aan de opgegeven criteria voldoen, klik dan op Voltooien. 

 

2.4 Dossiers opvragen. 

 
Boven het overzicht is een datumfilter geplaatst waarmee alle mutaties vanaf een in te stellen 

datum getoond worden: 

 

 
 

Alle leerlingen waarvan een overstapdossier opgevraagd kan worden staan nu  in het 

overzichtsscherm. Leerlingen waarvoor een dossier opgevraagd gaat worden en die al zijn 

ingevoerd in Magister zijn in het overzicht te herkennen aan het stamnummer; 

 

Als de minimale gegevens aanwezig zijn (status 'Klaar om op te vragen') kan het  

dossier opgevraagd worden. Vink aan de linkerkant de hokjes  aan van welke  

leerling(en) het dossier opgevraagd moet worden:  

 

 
 

Klik via de rechtermuisknop op Aanvragen om het proces te starten. 

 

Het dossier wordt nu opgevraagd voor de geselecteerde leerling(en), hiervan  

verschijnt een melding in beeld. 

Als de aanvraag gelukt is verschijnt de melding “Er is/zijn xx overstapdossier  

overstapdossiers ontvangen”.  

 

Klik op OK en ververs eventueel het overzicht.  

Bekijk de status om te zien hoe de aanvraag is verlopen. 

 

Notificatie 

Het kan voorkomen dat u een overstapdossier aanvraagt terwijl dat nog niet is 

klaargezet door de aanleverende school. Zodra het dossier binnen drie maanden na 

de aanvraag beschikbaar is, krijgt u als aanvrager hiervan een notificatie. 

 

Opnieuw aanvragen. 

 

De optie 'Opnieuw aanvragen' in het rechtermuisklikmenu is alleen beschikbaar 

wanneer een vorige aanvraag niet is gelukt. Als al eerder een aanvraag is gedaan 

én de gegevens zijn verwerkt, wordt de optie 'Opnieuw aanvragen' inactief. 

Als er toch een nieuw dossier opgehaald moet worden voor een leerling met een 

verwerkt OSO-dossier, kies dan onder de knop Toevoegen de optie 'Bestaande 

leerling toevoegen'. Zet de leerling opnieuw in het overzicht en kies voor 'Aanvragen'. 
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2.5 De kolommen in het OSO-overzicht. 
 

 
 

Kolom “status”: 

 

Een regel in het overzichtsscherm kan één van de volgende statussen hebben: 

 

  Klaar om op te vragen : De minimale benodigde gegevens van de leerling zijn ingevuld; 

  Gegevens ontbreken : De minimale benodigde gegevens van de leerling zijn niet compleet; 

  Mislukt : De aanvraag is niet gelukt. Raadpleeg de toelichting bij de status; 

  Ontvangen : De aanvraag is gelukt; 

  Verwerkt : De gegevens zijn verwerkt in Magister; 

  Afgerond : De aanvraag en verwerking is afgerond. 

 

Kolom “laatste activiteit” 

 

Deze kolom toont het tijdstip waarop voor het laatst iets aan de OSO-aanvraag 

van de leerling is gewijzigd. 

 

Kolom 'Aanvraag' 

 

Deze kolom toont de datum waarop de laatste OSO-aanvraag voor de leerling is 

gedaan. 

 

Statusmeldingen na een aanvraag / verwerking van een overstapdossier 

 

Als het aanvragen of verwerken niet lukt, kan dit verschillende oorzaken hebben. 

Bij de aanvraag zal een status + uitleg staan. Hieronder een overzicht van de 

meest voorkomende meldingen. In veel gevallen zal het advies zijn om contact op 

te nemen met de bronschool (= de aanleverende school). 

Komt u er met het onderstaande scherm niet uit, neemt u dan contact op met de 

applicatiebeheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

Magister OSO hl doc.  
JB 2017v9                                                                                                                                                                                                                                 P. 10 

 

 
Melding  

Uitleg 
 

Advies 

Authenticatie door de verstrekker is 

mislukt, maar de aanvrager hoeft 

geen actie te ondernemen. 

De aanleverende school wordt door 

het Traffic Center niet herkend als 

gekwalificeerde school 

Neem contact op met de aanleverende 

school 

Communicatiefout / E r is een 

communicatiefout (servererror) met 

de huidige school opgetreden 

Mees t voorkomende oorzaak: 

- De aanleverende school gebruikt 

(nog) geen OSO 

Neem contact op met de aanleverende 

school 

Levering geweigerd / Het document 

wordt door de bron niet geleverd aan 

de aanvrager omdat het brin van de 

aanvrager niet overeenkomt met de in 

het bronsysteem 

gespecificeerde aanvrager 

De aanleverende school heeft de 

leerling klaargezet voor een ander 

Brin dan het Brin van uw school. 

Neem contact op met de aanleverende 

school 

Leerlinginfo is niet beschikbaar / 

Het dossier van de leerling is (nog) 

niet klaargezet voor overdracht. Op 

de huidige school is automatisch 

bekend dat het dossier is 

opgevraagd. 

De aanleverende school heeft nog 

niets klaargezet voor deze leerling, 

maar heeft wel een melding 

ontvangen dat er een aanvraag is 

geweest. 

Neem contact op met de aanleverende 

school of  wacht tot deze school de 

leerling heeft klaargezet. 

Leerlinginfo is niet ingezien / Het 

document mag (nog) niet worden 

verstrekt, omdat de ouders nog 

geen inzage hebben gehad. 

De aanleverende school heeft nog 

niet aangegeven dat de ouders 

inzage in het dossier hebben 

gekregen 

Neem contact op met de aanleverende 

school 

Leerlinginfo is niet opvraagbaar / 

Het dossier van de leerling mag niet 

worden verstrekt, omdat de ouders / 

leerling geen toestemming verlenen 

De aanleverende school heeft nog 

niet aangegeven dat de ouders / 

leerling toestemming hebben 

gegeven om het dossier te 

gebruiken 

Neem contact op met de aanleverende 

school 

Levering in behandeling / Het  

bronsysteem kan niet bepalen of het 

dossier beschikbaar of bij haar 

bekend is . 

Het administratiesysteem van de 

aanleverende school kan niet bepalen 

om welke leerling het gaat. 

Neem contact op met de aanleverende 

school 

Onbekend / Er is een onbekende 

fout opgetreden 
Meest voorkomende oorzaak: het  

OSO is opgevraagd via M9 ( 

webversie). 

Doe de OSO - aanvragen uitsluitend 

via de RDP . Verwijder eerst de 

mislukte aanvraag uit het OSO - 

overzicht. 

Onbekende leerling / De leerling is 

niet bekend bij het LAS van de 

huidige school 

De leerling die u opvraagt kan niet 

worden gevonden in de database 

van de aanleverende school 

De leerling is niet of met onjuiste 

gegevens klaargezet door de 

aanleverende school 

of De leerling wordt door uw school 

met foutieve gegevens opgevraagd 

Neem contact op met de aanleverende 

school 

Verstrekker niet bekend / Het BRIN 

van de verstrekkende school is niet 

bekend bij het Traffic C enter 

De aanleverende school is (nog) 

niet bekend bij het Traffic C enter 

van Kennis net/OSO 

Neem contact op met de aanleverende 

school 

Verstrekker niet beschikbaar / De 

verstrekker is niet gerechtigd om de 

overstapservice te gebruiken 

De aanleverende school is nog niet 

gekwalificeerd voor OSO 
Neem contact op met de aanleverende 

school 
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2.6 OSO-dossier 
 

Zodra het overstapdossier met succes is opgehaald, verandert de status in 

'Ontvangen'. Bij deze leerling staat nu in de kolom 'Dossier' een PDF-icoontje. 

 

Vóór de aanvraag: 

 

 
 

Ná de aanvraag: 

 

 
 

Met een dubbelklik op dit icoontje opent u het PDF-bestand. Raadpleeg dit bestand 

om te controleren welke gegevens door de aanleverende school zijn verstrekt. 

 

NB: de gegevens zijn nu geïmporteerd, maar nog niet verwerkt in Magister. In de 

volgende paragraaf wordt beschreven hoe de geïmporteerde gegevens daadwerkelijk in  

Magister kunnen worden verwerkt. 

 

2.7 Dossier verwerken in Magister. 
 

Met de actie ‘Verwerken’ worden de gegevens uit het dossier in de juiste velden in 

Magister geplaatst. Bestaande gegevens in Magister worden niet meer overschreven  
met gegevens uit het dossier. Alleen ontbrekende gegevens worden aangevuld.  

De geïmporteerde gegevens blijven beschikbaar via het PDF-bestand.  

Dit bestand kan worden geopend vanuit het OSO-overzicht onder de kolom 'Dossier' of via  

de leerlingendetailkaart 'OSO documenten'. 

Bij een nieuwe leerling wordt tijdens het verwerken een stamnummer toegekend. 

 

Werkwijze om dossiers te verwerken: 

 

1) Vink in het Overstapdossier opvragen scherm  van de ontvangen dossiers aan  

      van welke leerling(en) het dossier verwerkt moet worden. 

2) Klik met de rechtermuisknop op Verwerken om het proces te starten. 
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Verslag van verwerking 

 

Onder in het OSO-overzichtsscherm wordt in een memo-veld het verwerkingsverslag 

getoond. Hierin meldt Magister welke gegevens niet in Magister konden worden 

weggeschreven en welke gegevens zijn toegevoegd. 

In het geval dat de opmerking verschijnt dat er toetsen niet gevonden zijn  kunt  

u dit melden bij applicatiebeheer. 

 

 
 

Nadat de gegevens zijn ontvangen én verwerkt, staat de leerling in het OSO-overzicht 

met de status 'Verwerkt'. Dubbelklik op de leerlingenregel om naar de detailkaarten  

te gaan. Ook kunt u de leerling nu in de aanmeldgroep plaatsen. 

 

2.8 Dossier voor een bestaande leerling ophalen/verwerken. 
 

Als er een overstapdossier opgehaald wordt voor een leerling die al in Magister 

bestaat, worden bestaande gegevens niet meer overschreven. Wel worden vanuit 

het dossier eventueel ontbrekende gegevens in Magister aangevuld bij leerlingen 

die al een overstapdossier hebben. 

 

Als voor een leerling nog geen overstapdossier aanwezig is: 

Het dossier wordt opgehaald en de optie 'Verwerken' wordt aangeboden. 

 

Als voor een leerling wel een overstapdossier aanwezig is: 

De optie 'Verwerken' wordt niet meer aangeboden. 

Er worden uitsluitend bijlagen en toetsen toegevoegd, maar alleen als die nog niet 
in het dossier aanwezig zijn*. Deze gegevens worden als volgt geplaatst: 

- bijlagen op de detailkaart OSO-documenten; 

- toetsgegevens op de detailkaart Toetsen; 

- scores van de eindtoets basisschool en het herziene advies op de detailkaarten 

   Eindtoets en Vooropleiding. 

 
* Vanaf heden stuurt Magister bij een herhaalde aanvraag de datum van het 

laatst opgehaalde dossier mee. Op de verstrekkende school wordt a.d.h.v. deze 

datum gecontroleerd of er een nieuwere versie van het dossier beschikbaar is.  

Als er geen nieuwe versie beschikbaar is, komt de melding ‘Dossier niet gewijzigd’. 

Hiermee wordt voorkomen dat bijlagen dubbel geplaatst worden. 
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Opnieuw aanvragen 

 

De optie 'Opnieuw aanvragen' in het rechtermuisklikmenu is alleen beschikbaar 

wanneer een vorige OSO-aanvraag niet is gelukt. 

Zodra een dossier eenmaal de status Verwerkt heeft, is opnieuw aanvragen niet 

meer mogelijk.  

 

Mochten er vanuit de aanleverende school nieuwe gegevens voor deze leerling 

beschikbaar komen, gebruik dan de   knop optie 'Bestaande leerling toevoegen'.  

Magister haalt nu alleen bijlagen binnen. Ook in dit geval zal dus de bewerk-optie  

niet meer beschikbaar zijn. 

 

3 Eindtoets PO-school en herzien advies verwerken. 
 

De scores van de eindtoets basisschool en het eventuele herzien advies worden 

naar verwachting vrijgegeven op een moment dat het overstapdossier al in 

Magister verwerkt is. 

 

Nadat u de gegevens van de eindtoets binnen Onderwijs Transparant verwerkt heeft kan  

Magister deze nieuwe gegevens ophalen zonder dat de bestaande gegevens 

worden overschreven. 

 

3.1 Verwerken eindtoets. 
 

Om het mogelijk te maken deze actie collectief te doen, is het wenselijk dat de leerlingen  

in een aanmeldgroep of in een studie zijn geplaatst voor de nieuwe lesperiode.  

Voor leerlingen die nog niet in een studie of aanmeldgroep zijn geplaatst kan deze actie 

alleen per leerling worden gedaan.  

 

Werkwijze: 

 

1) Zet het lesperiodefilter op de nieuwe lesperiode en het Magisterfilter op  

    Actieve leerlingen; 
2) Ga naar Leerlingen  Leerlingen  Overstapdossier opvragen; 

3) Klik op  en selecteer de optie ‘Bestaande leerling(en) toevoegen*’; 

 

*Let op: Gebruik hier niet de optie ‘Alleen toetsen verwerken’. Deze actie is bedoeld om 

              alleen toetsgegevens uit een bestaand dossier te verwerken, wanneer dit eerder  

    niet lukte omdat de toetscode nog niet was gekoppeld. 

 

- Voor een collectieve aanvraag: 

 Zet in de wizard het filter op Alle leerlingen of Actieve leerlingen of Leerlingen 

 in een aanmeldingsgroep; 

 Bij de optie Actieve leerlingen kan in de onderste velden nog per studie en/of 

 klas worden geselecteerd; Volgende; 

 Maak desgewenst een sortering door te klikken op de kolomkop van bijv. de 

 kolom Basisschool; 

 Vink de leerlingen aan waarvoor de gegevens opgehaald moeten worden; 

 Klik op Voltooien; De aanvragen krijgen de status Klaar om op te vragen; 

 Selecteer eventueel in het overzichtsfilter de status 'Klaar om op te vragen' 

 Vink de aanvragen collectief aan door bovenin de blauwe balk een vinkje te 

Zetten. 

 Doe een rechtsklik bij één leerling op de aanvraagregel en kies voor Aanvragen; 

 Voor alle geselecteerde leerlingen wordt nu de aanvraag verstuurd. 
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- Voor een aanvraag per leerling:  

   Zet in de wizard het filter op Alle leerlingen of Actieve leerlingen of Leerlingen 

   in een aanmeldingsgroep; 

 Vul in de wizard naam of stamnummer in en klik op volgende; 

 Klik op Voltooien; De aanvraag krijgt de status Klaar om op te vragen; 

 Klik rechts op deze leerlingregel en kies voor Aanvragen. 

 

De scores van de eindtoets (IEP Eindtoets, ROUTE 8 of Centrale Eindtoets) en het eventueel 

meegestuurde herzien advies zullen nu worden opgehaald en direct bij de leerling op de 

detailkaart Eindtoets worden geplaatst. 

 

Detailkaart Eindtoets. 

 

De detailkaart Eindtoets toont de eindtoetsgegevens zoals die meegekomen zijn in 

het overstapdossier. Deze kaart kan niet bewerkt worden. 

De velden van de detailkaart Eindtoets kunnen ook niet in de kolomkiezer gekozen 

worden omdat de techniek van deze detailkaart dat niet toelaat. 

 

 
 

De aanvraag krijgt meteen de status ‘Verwerkt met opmerkingen'. 

 

In het verwerkingsverslag is te zien dat het om een leerling gaat waarvan al 

eerder een OSO dossier is ingelezen en verwerkt. 
 

NB: Bij leerlingen die nog geen OSO-dossier hebben, wordt de status op ‘Ontvangen’ gezet.  

De eindtoets en herzien advies worden WEL direct op de detailkaart Eindtoets geplaatst.  

Hier hoeft dus niet meer gekozen te worden voorde actie ‘Verwerken’ want dat gebeurt al 

automatisch. 
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3.2 Eindtoetsgegevens via de kolomkiezer in het leerlingenoverzicht 
plaatsen. 
 

De belangrijkste gegevens m.b.t. eindtoets en het (herzien) advies kunnen in het 

leerlingenoverzicht worden weergegeven. Al deze gegevens komen van de detailkaart 

‘Vooropleiding’. 

 

 

De belangrijkste eindtoetsgegevens worden overgenomen op de detailkaart 

Vooropleiding, waarvan de velden wél in de kolomkiezer geplaatst kunnen worden: 

Via de kolomkiezer zijn de volgende velden beschikbaar: 

 

 
 

 

Naam eindtoets: via Vooropleiding > Eindtoets OSO dossier > Naam eindtoets; 

Afnamedatum: via Vooropleiding > Eindtoets OSO dossier > Afnamedatum; 

Standaardscore: via Vooropleiding > Eindtoets OSO dossier > Standaardscore; 

Advies vorige school (officieel): via Vooropleiding > Advies vorige school 

(officieel) (veld uit detailkaart Vooropleiding); 
Advies vorige school (herzien): via Vooropleiding > Advies vorige school 

(herzien); 
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4. VO-VO uitwisseling. 
 
Met onderstaande stappen zet u in Magister een gegevensset klaar, die door een andere 

VO-school kan worden opgehaald. (uiteraard mits de andere VO school gekwalificeerd is.)  

 

4.1  VO - VO overstapdossier klaarzetten . 
 
Om een overstapdossier VO – VO klaar te zetten voor een andere VO school gaat u als  

volgt te werk: 

 

1. Ga naar Leerlingen > Leerlingen > Overzicht.  

2. Dubbelklik in het overzichtsscherm op de betreffende leerling; 

3. Ga naar de detailkaart Overstapdossier en klik vervolgens op Genereren: 

 

 
 

Vervolgens verschijnt een scherm waarin aangegeven kan worden welke gegevens verder nog 

meegenomen moeten worden: 
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Het dossier is nu klaargezet. Het veld “aanleverende school” wordt automatisch gevuld. 

De overige gegevens moeten nog worden toegevoegd. 

 

4.   Klik op de bewerkingsknop om de volgende velden in te vullen: 

 Aanvragende school: Geef aan welke VO-school het dossier mag ophalen;  

Het veld BRIN doel zal automatisch worden gevuld met het BRIN van de gekozen  

school. 

          NB: Scholen die gebruik maken van Onderwijs Transparant of LDOS (de zgn.    

          binnenBRIN-uitwisseling) moeten in het veld 'Aanvragende school' hun eigen BRIN 

          invullen en niet het BRIN van de aanvragende VO-school. 

 Inzage ouder + inzagedatum: Vink hier aan dat de ouder inzage heeft gehad en op 

welke datum. 

 Ouder/verzorger: Kies welke ouder hierbij betrokken was (minimaal en maximaal 1 

ouder selecteerbaar); 

 Overstapdossier akkoord Geef aan of de ouder akkoord gaat met het overstapdossier. 

NB: Indien een ouder niet akkoord gaat, is het dossier niet opvraagbaar; 

 Gebruiker akkoord: Geef aan of de gebruiker akkoord gaat met het overstapdossier; 

 Gebruiker klaargezet:  Dit veld wordt automatisch gevuld; 

 Opvraagbaar: Zet dit vinkje om het overstapdossier beschikbaar te maken. 

          (Alleen mogelijk als in het veld 'Overstap akkoord' Ja is ingevuld.) 

          Voordat dit vinkje kan worden gezet, moet het dossier eerst worden gevalideerd. 

          Klik hiervoor op de knop 'Valideren' 

 Valideren: Dit is de Kennisnet Validatie Service. Met deze knop wordt het dossier door  

          Kennisnet gecontroleerd op mogelijke technische fouten. Als het dossier is gevalideerd,  
              verschijnt de melding: 'Het dossier is correct bevonden door de KVS webservice'.  
              Dit betekent dat het dossier voldoet aan de nieuwste eisen en dat het opgestuurd mag worden. 
 

 
 

 

5. Bijlagen toevoegen: Selecteer het tabblad Bijlagen. Klik op de knop Toevoegen om bijlagen 

toe te voegen die meegestuurd moeten worden met het overstapdossier: 

 

Klik op  , vul bij detail omschrijving (1) een onderwerp in (verplicht veld) 

en klik op  (2) om een bijlage te uploaden: 
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U kunt eventueel nog meerdere bijlagen uploaden door weer op het plusteken te klikken en 

voorgaande stappen te herhalen. 

 

Nieuw is de mogelijkheid om   een bijlage toe te voegen uit een eerder ingelezen  

Overstapdossier.  

Klik hiervoor op  , en klik op “Bijlage uit Oso-dossier” (3).  

Vervolgens opent het scherm bij de Oso documenten: 

 
 

Selecteer het benodigde document en klik op “voltooien”. Geef de bijlage een omschrijving  

en klik op “Opslaan”. 

 

Vanaf dit moment kan de aanvragende school het overstapdossier opvragen. 
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Notificatie verzenden. 

 

Als de aanvragende school in de afgelopen drie maanden heeft geprobeerd een 

overstapdossier voor deze leerling op te vragen, zal Magister de vraag stellen of er 

een notificatie naar de aanvragende school verstuurd moet worden. Klikt u op 'Ja' 

dan ontvangt de aanvragende school een melding (in Magister via het 

vandaagscherm) dat het dossier klaarstaat: 

 

 
 
Knop 'Genereer PDF' 
 

Met de knop 'Genereer PDF' kan een pdf aangemaakt worden volgens het formaat 

van 2016, zoals aangegeven door Kennisnet. Hiermee krijgt u een compleet 

overzicht van het overstapdossier dat u hebt klaargezet voor de aanvragende 

school. 
 
4.2 Overzicht van de OSO-aanvragen in het vandaagscherm. 

 
In het vandaagscherm is vanaf heden de regel ” Leerlingen voor wie in de afgelopen 

X dagen OSO-aanvragen zijn ontvangen” beschikbaar. 

Deze vandaagschermregel toont voor hoeveel leerlingen een aanvraag door een 

andere school is gedaan voor dossiers die op het moment van aanvraag nog niet 

waren klaargezet. Deze dossiers moet u dus nog aanmaken. 

 

 
 

Met een dubbelklik op deze regel wordt u doorgelinkt naar het overzicht met de 
betreffende leerlingen. 
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4.3 Overzicht Overstapdossiers 

 
Nadat het VO overstapdossier met succes is aangemaakt, worden de klaargezette 

dossiers weergegeven in het overzicht van overstapdossiers. 

 
Ga naar Leerlingen  Leerlingen   Overzicht overstapdossiers: 

 

 
 

 

In dit overzicht vindt u alle dossiers die zijn gegenereerd. 

Als het dossier van een leerling uit het overzicht is aangevraagd door een andere 

VO school, dan is op het tabblad 'Info' een log te vinden met informatie over deze 

aanvraag. 
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Via het tabblad 'Dossier' kunt u het dossier inzien en eventueel printen. 

 

 
 

 

4.4 VO-dossier opvragen en verwerken. 

 
Het opvragen en verwerken van een VO-dossier gaat op dezelfde manier als bij een 

PO-dossier. Raadpleeg hiervoor de paragraaf Uitwisseling PO-VO 

Raadpleeg de paragraaf 'Schema OSO-gegevens in Magister' om te zien welke 

gegevens het VO-VO-dossier bevat en waar die in Magister worden geplaatst. 
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5 FAQ’s uitwisseling dossiers. 
 
5.1 Uitwisseling PO-VO. 
 

Aanvragen 

 

1. Waarom moet ik eerst de leerling met bepaalde gegevens klaarzetten in 

Magister voordat ik het OSO-dossier kan ophalen? 

 

Dit is noodzakelijk zodat de aanleverende school aan de hand van de verplichte 

gegevensset kan bepalen om welke leerling het gaat. 

 

2. Hoe krijg ik in het OSO-overzicht alleen de leerlingen in beeld voor wie 

nog geen aanvraag is gedaan? 

 

Dit kan via het filter ‘Klaar om op te vragen’. 

 

3. Ik krijg een melding met een status waaruit blijkt dat ik het dossier niet 

kan ophalen of verwerken. / Het ophalen is mislukt. 

 

Zie paragraaf 'PO-dossier opvragen'. Hier wordt een schema getoond met 

meldingen en mogelijke oplossingen. 

 

4. Het dossier is ontvangen, maar ik zie de gegevens niet terug op de 

detailkaarten. 

 

Dat klopt; de gegevens worden pas op de leerlingdetailkaarten geplaatst nadat 

gekozen is voor de optie 'Verwerken'. 

 

5. Ik heb een poosje geleden een aanvraag gedaan, maar bij de status blijft 

een zandloper staan. 

 

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Verwijder met de min-knop de OSO-aanvraag 

uit het overzicht en doe de aanvraag opnieuw via de plusknop. 

 

6. Als ik de gegevens van een leerling opnieuw opvraag, komt deze leerling 

dubbel in het OSO-overzicht te staan. Waarom? 

 

Dit is bewust zo gemaakt. Elke dossieraanvraag voor een leerling resulteert in een 

nieuw dossier. Hiermee wordt de historie niet overschreven. Via het OSO-overzicht 

kan voor elke leerling worden gecontroleerd welke aanvragen er zijn 

gedaan. Om te voorkomen dat per leerling alle aanvragen in het overzicht staan, 

kunt u aan eerdere aanvragen de status 'Afgerond' toekennen. 

 

Dossier verwerken 

 

7. Kunnen de hulptabellen worden vervuild door het importeren van het 

OSO-gegevens? 

 

Nee. Magister plaatst alleen gegevens waarvan de juistheid zeker is. 

 

8. Waarom worden 'geboorteplaats', 'datum in Nederland'  en nationaliteit  

niet via het OSO aangeleverd? 
 

In het kader van de privacywetgeving is het niet toegestaan dat deze gegevens 

worden overgedragen. 
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9. Hoe verwerkt Magister de gegevens van de ouders? 

Als bij een ouder in het overstapdossier geen adres ingevuld is, wordt de ouder zonder  

adres in Magister gezet. 

Als er al een ouder gekoppeld is aan een leerling, dan worden er voor die leerling geen  

ouders meer toegevoegd. 

 

10. Hoe verwerkt Magister de gegevens van de basisschool? 

Magister zoekt of het Brin van de basisschool in de hulptabel Relatiescholen staat. 

Als dat niet het geval is, zal Magister de school toevoegen. 

 

11. Het telefoonnummer/e-mailadres van de ouder komt na het verwerken 

bij de leerling te staan. 

 

Dat klopt. Wanneer de aanleverende school bij de leerling geen communicatiegegevens 

heeft ingevuld, worden in Magister deze velden automatisch gevuld met 

de communicatiegegevens van de ouder. 

 

12. Op welk moment in het proces krijgt een nieuwe leerling een 

stamnummer? 

In de wizard 'Overstapdossier verwerken' wordt in de laatste stap het stamnummer 

toegekend. 

 

13. Waar komen de documenten terecht die de basisschool meestuurt? 

 

Deze documenten worden getoond op de leerlingdetailkaart OSO-documenten 

(mapje LVS). Ook blijven de documenten altijd beschikbaar op de OSO-dossierkaart 

> tabblad Documenten. 

 

14. Op welke plek in Magister worden de eindtoetsgegevens 

weggeschreven? 

 

Op detailkaart Eindtoets kunnen van de drie bestaande eindtoetsen de scores 

worden opgeslagen. 

De oude velden met de Cito-scores op de detailkaart Vooropleiding blijven t.b.v. de 

historie bestaan, maar zullen niet meer worden gebruikt om nieuwe eindtoetsgegevens 

op te slaan. 

 

15. Er staan in OSO nieuwe toetsgegevens klaar voor een leerling. Kan ik 

deze toetsen gewoon ophalen zonder dat bestaande gegevens worden 

overschreven? 

Ja, dat kan. Er worden geen bestaande gegevens overschreven. 

 

Gegevensverwerking afronden 

 

16. Wat is het nut van de optie 'Afronden'? 

Deze optie is ingebouwd t.b.v. een duidelijk OSO-overzicht. Dossiers met de status 

'afgerond' worden niet meer getoond in het actuele OSO-overzicht. Deze status 

heeft dus alleen een administratieve functie. 

 

17. Ik heb de gegevens van de leerling verwerkt en de leerling heeft een 

stamnummer. Kan ik in plaats van 'Afronden' niet beter de leerling via de 

minknop uit het OSO-overzicht verwijderen? 

 

Nee, dit raden we af. Als een leerling uit het OSO-overzicht wordt verwijderd via 

de min-knop, worden daarmee ook de meegestuurde bijlagen verwijderd. Als u deze 

bijlagen al handmatig hebt opgeslagen dan blijven die uiteraard wel bewaard. 

Advies: verwijder alleen dossiers van leerlingen als duidelijk is dat zij naar een 

andere school gaan. 
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5.2 Uitwisseling VO-VO. 
 

OSO klaarzetten: 

 

1. Nadat ik nog een bijlage toegevoegd heb, is het vinkje verdwenen bij 

‘akkoord ouders’ en ook de naam van de ouders. Waarom moet ik dat 

telkens opnieuw aanvinken? 

 
Omdat de regelgeving voorschrijft dat ouders bij elke wijziging moeten aangeven 

dat zij akkoord zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


