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Inleiding  
Overstapservice Onderwijs (OSO) is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde 

verbindingen die de veilige digitale overdracht van N.A.W., studie- en begeleidingsgegevens 

van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school 

faciliteert.  

  

Binnen OSO genereert de huidige (PO)school een digitaal overstapdossier binnen de eigen 

en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe (VO)school kan op haar beurt 

binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier 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 daarna in het eigen systeem verwerken. Deze digitale uitwisseling 

is sneller en minder foutgevoelig dan de methode van papieren dossiers samenstellen en 

uitwisselen. Het verlicht tevens de administratieve last op scholen. Uniek is dat in het OSO 

overdrachtsproces geen centrale opslag van leerling gegevens plaats vindt.  

  

De ontwikkeling van OSO is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Het project wordt 

bekostigd door het ministerie van OCW. Schoolinfo zorgt voor de uitvoering.  

  

De gegevensoverdracht t.b.v. registratie van leerlingen via OSO wordt in Somtoday geboden 

naast de reeds bestaande methoden. Het blijft dus mogelijk in Somtoday om leerlingen 

handmatig, via CSV import te registreren.  

  

Attentie: De OSO koppeling is ook geschikt om gegevens uit te wisselen van Primair 

Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs (PO-VO), (PO-PO) en (VO-VO). Ook uitwisseling met 

Regionale initiatieven (RI) is gereed. In de toekomst is ook overdracht tussen Voortgezet 

Onderwijs en het MBO mogelijk. Fase 2b vereist het registeren van aanleverpunten in 

Somtoday.  

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om leerlingen te importeren via een csv-bestand. Zie 

hiervoor de handleiding: Nieuwe leerlingen registreren 
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Stappenplan certificering OSO functionaliteit  
Om in Somtoday van de overstap service onderwijs gebruik te kunnen maken moet de 

school/instelling (per BRIN-hoofdnummer) een kwalificatieproces doorlopen. De kwalificatie 

doorloopt de school of instelling grotendeels in samenspraak met OSO (Schoolinfo). 

Hieronder staan deze stappen zoals deze door OSO zijn beschreven, aangevuld met voor 

Somtoday relevante informatie. Deze stappen moeten als voorbereiding op de 

ingebruikname in Somtoday doorlopen worden. Voor een uitgebreide beschrijving voor de 

te nemen stappen verwijzen we u graag naar de uitgebreide documentatie op www.oso-

od.nl.   

  

Mochten er nog vragen zijn over deze stappen dan kun je contact opnemen met de 

servicedesk van OSO:  E-mail: servicedesk@oso-od.nl Telefoonnummer: (030) 23 24 890 De 

online servicedesk. Zie hiervoor het tabblad ‘Servicedesk’ in Mijn OSO.  

  

1. Toegang tot MIJN OSO aanvragen.  

Dit kan via de website van OSO: www.oso-od.nl  

  

2. OSO overeenkomst invullen en (laten) tekenen  

Dit kan via de website van OSO: www.oso-od.nl  

  

3. Handleiding OSO lezen  

Dit kan via de website van OSO: www.oso-od.nl  

  

4. Controlelijst beveiliging invullen  

Dit kan via de website van OSO: www.oso-od.nl Alle vragen m.b.t. Somtoday kun je 

beantwoorden met “Ja”. Somtoday is door OSO gecertificeerd voor de uitwisseling van 

gegevens via de overstap service onderwijs.  

  

5. Certificaat downloaden en installeren  

Als bovenstaande stappen 1t/m 4 succesvol zijn doorlopen kun je het door OSO beschikbaar 

gestelde certificaat downloaden op: www.oso-od.nl  

  

Dit kan via het tabblad ‘Certificaten’ in Mijn OSO. Mocht je geen certificaat krijgen, dan moet 

je hiervoor contact opnemen met OSO.  
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Te volgen stappen in Somtoday  
 1. OSO Feature activeren in SOMtoday.   

Als de Feature voor de activering van de OSO functionaliteit nog niet aan staat kunt u contact 

opnemen met de servicedesk van Somtoday om deze te laten activeren. Deze feature is 

noodzakelijk om de onderstaande functionaliteit in Somtoday beschikbaar te krijgen.  

  

Beheer> Instelling> Features> OSO Koppeling> Vinkje aan/uit  

  

2. Certificaat inlezen en aanleverpunt registreren.  

\Het door OSO beschikbaar gestelde certificaat kan in Somtoday worden ingelezen. Dit doe je via: 

Beheer> Instelling> Basis instellingen> OSO: Certificaten per BRIN> Certificaat installeren  

  

Als het certificaat eenmaal is ingelezen kan via de optie Aanleverpunt registreren direct het 

aanleverpunt worden geregistreerd. Voor de uitwisseling Fase 2b is dit verplicht.  

  

3. Medewerker autoriseren voor OSO overdracht.  

Om de OSO functionaliteit te kunnen gebruiken via: Onderwijs> Overdracht> OSO. Hiervoor 

moet de medewerker geautoriseerd zijn. Dit doet u via:   

  

Beheer> Instelling> Rollen en Rechten> Een rol kiezen/Nieuwe rol aanmaken> Wijzigen> Tabblad 

“Onderwijs”> SubTab “Overdracht”> OSO veld aanvinken> Opslaan. Let erop dat de medewerker 

gekoppeld is aan deze rol.  

  

4. Testdossier uitwisselen in een afgeschermde omgeving 

 In Somtoday kun je via Onderwijs> Overdracht> OSO> Tabblad aanvragen> Nieuwe aanvraag. 

Hier kun je het testdossier opvragen. Je krijgt een pop-up te zien. In de pop-up worden gegevens 

gevraagd van de leerling waarvan je gegevens wilt gaan opvragen. De gegevens die je in moet 

voeren voor het uitwisselen van het testdossier worden verstrekt door OSO.   

 

 5.  Eigen verklaring invullen  

Dit kan via de website van OSO: www.oso-od.nl  

  

6.  Evaluatievragen  

Dit kan via de website van OSO: www.oso-od.nl  

  

7. Kwalificatie en activatie van de school in het Traffic Center door de OSO servicedesk   

Wanneer alle stappen met succes doorlopen zijn ben je klaar om gebruik te maken van de OSO 

functionaliteit in Somtoday. Verderop vind je een uitgebreide beschrijving van de functionaliteit 

zoals deze in Somtoday gerealiseerd is.  
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Uitgebreide beschrijving OSO functionaliteit in Somtoday  
Om met OSO te gaan werken moet allereerst de bijbehorende feature hiervoor geactiveerd 

worden in Somtoday. Deze feature zorgt ervoor dat alle benodigde functionaliteit 

geactiveerd worden in Somtoday.  

  

Pad: Beheer> Instelling> Features> OSO Koppeling.   

  

Deze OSO feature kan worden geactiveerd door de servicedesk van Somtoday.  
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Certificaat en aanleverpunt registreren  
Het aanzetten van de Feature activeert de onderstaande opties in Somtoday. Pad: Beheer> 

Instelling> Basisinstellingen> OSO certificaat inlezen en aanleverpunt registreren  

  

 

 
Via de optie “Certificaat” installeren kunt u het door OSO verstrekte certificaat+wachtwoord 

(zie stap 5 van stappenplan voor certificering) inlezen in Somtoday.   

  

Nadat u het certificaat heeft ingelezen in Somtoday kunt u een aanleverpunt registreren. Dit 

doet u via de knop Aanleverpunt registreren. Deze stap is verplicht voor OSO Fase 2b.  

  

Nadat dit is gebeurd moet stap 6 t/m 9 van stappenplan Certificering nog doorlopen worden 

om succesvol uit te kunnen gaan wisselen met andere scholen.  

  

Als bovenstaande stappen zijn doorlopen is Somtoday gereed om uit te gaan wisselen met 

andere scholen welke ook gecertificeerd zijn voor OSO.  

  

OSO heeft aangegeven dat in Fase 2b vanaf augustus 2014 de koppeling geschikt is om 

gegevens uit te wisselen van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs (PO-VO), (PO-PO) 

en (VO-VO). Ook uitwisseling met Regionale initiatieven (RI) is gereed. In de toekomst is ook 

overdracht tussen Voortgezet Onderwijs en het MBO mogelijk. Fase 2b vereist het registeren 

van aanleverpunten in Somtoday.    
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Autorisatie OSO functionaliteit in Somtoday  
Om gebruikers in Somtoday gebruik te laten maken van de OSO Functionaliteit moeten zij 

hiervoor geautoriseerd worden. Dit doe je op de volgende manier: ga in Somtoday naar: 

Beheer> Instellen> Rollen en Rechten> Een rol kiezen> Wijzigen> Tabblad “Onderwijs”> 

SubTab “Overdracht”> OSO veld aanvinken> Opslaan.  

  

Je kunt er ook voor kiezen hiervoor een nieuwe rol aan te maken en deze aan een 

medewerker te koppelen.  
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Ophalen van dossiers  
Het klaarzetten en ophalen van OSO gegevens gebeurt via onderstaand pad in Somtoday. Pad: Onderwijs> 
Overdracht> OSO.  

  

  
  

Deze menuoptie zal standaard leiden naar de overzicht pagina OSO aanvragen omdat deze 

het meest gedaan zullen worden. Met de tabbladen bovenaan het scherm kun je wisselen 

tussen deze overzichtspagina en die voor de klaargezette dossiers.  

  

Van elk dossier kunnen de volgende gegevens worden weergegeven:  
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● Warning  

● PGN  

● Naam  

● Status  

● Geboortedatum  

● School van herkomst  

● Aanvrager  

● Leerlingnummer  

● Details  

  

Onderaan de pagina staan de volgende opties:  

  

● Opnieuw aanvragen 

● Collectief aanvragen 

● Aanvraag toevoegen 

  

De optie ‘Aanvraag toevoegen’ zal een pop-up openen waarin de gebruiker het PGN-

nummer (BSN of onderwijsnummer van de leerling), de naam van de leerling en BRIN-nr van 

de oude en de nieuwe school dient in te voeren. Indien de gebruiker voor ‘Opslaan’ kiest zal 

de OSO aanvraag automatisch starten bij stap 1.   
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De opties om een dossieraanvraag via ‘Opnieuw aanvragen’ opnieuw in de wachtrij te 

plaatsen kan gekozen worden wanneer er een of meerdere bestaande aanvragen gekozen 

zijn door middel van een vinkje voor het desbetreffende dossier. Hiermee kan opnieuw 

geprobeerd worden om een nu wel klaargezet dossier op te halen, of een bijgewerkt (nieuw) 

dossier van de leerling op te halen. Op deze wijze is het straks mogelijk om aan het eind van 

het schooljaar de dossiers van het PO opnieuw op te halen mits de basisscholen bereid zijn 

om het dossier met de (later afgenomen) Cito Eindtoets opnieuw klaar te zetten.   

  

Als de OSO overdracht geslaagd is zal het bestand in het leerling registratieportaal worden 

geplaatst.   

  

Dossiers die gebruikt zijn voor de registratie van een leerling 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 Details> Verwijderen).  

  

Leerlingen> Leerling Registratieportaal> Hier staat het bestand met een kenmerk “OSO”.  
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De registratie van dit bestand kan via de gebruikelijke weg vervolgd worden. Dit betekent dat 

de leerling wordt geregistreerd op basis van de gegevens uit het dossier indien de leerling 

nog niet is geregistreerd. Als er al een leerling in Somtoday staat met dezelfde PGN kunnen 

de al opgeslagen gegevens aangevuld met de gegevens uit het dossier voor zover aanwezig. 

Om inzichtelijk te maken of er al gegevens in Somtoday geregistreerd van een leerling en 

welke gegevens er eventueel overgenomen kunnen worden uit de overdracht van de 

basisschool is de registratiewizard qua opzet aangepast. De te registreren velden zijn gelijk 

gebleven aan de oude registratiewizard. De nieuwe wizard toont de al geregistreerde 

gegevens en te gegevens uit het overdrachtsbestand naast elkaar in de wizard. Zo is snel te 

zien wat de verschillen zijn tussen de velden en is snel te zien welke gegevens overgenomen 

kunnen worden  
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 De leerling wordt verwerkt op de BRIN waarvoor deze is aangevraagd.  

  

Het dossier inzien zal resulteren in het tonen van de aanvraag met de bijhorende attributen. 

Daarnaast is het mogelijk om de al overgedragen dossiers te openen in de vorm van een 

PDF document.   

  

Een dossier kan binnen Somtoday de volgende statussen hebben:  

 ● Aanvraag bij traffic center  

● Certificaat fout  

● Fout bij aanvraag traffic center  

● Dossier opvragen huidige school  

● Fout bij opvragen dossier  

● Dossier ontvangen, afmelden aanvraag  

● Dossier ontvangen, sessiecontrole mislukt  

  

Klaarzetten van dossiers  
Door te klikken op het tabblad ‘Dossiers’ kunnen de gebruikers wisselen naar de 

overzichtspagina voor de klaargezette dossiers voor de vervolgschool van een leerling.   

  

Van elk dossier kunnen de volgende velden worden weergegeven:  

● PGN  

● Naam  

● Ingezien  

● Datum inzage  

● Geboortedatum  

● Huidige vestiging (indien de laatste plaatsing al is afgelopen: de vestiging van de laatste       

plaatsing)  

● Huidige stamgroep (indien de laatste plaatsing al is afgelopen: de stamgroep van de 

laatste plaatsing)  

● Status  

● Opgesteld door  

● Laatst opgehaald  

● Details  

  

Onderaan de pagina staan de volgende knoppen:  

● Nieuw  

● Bijwerken  

  

De knop <Nieuw> zal een pop-up openen waarin de gebruiker een leerling kan zoeken op 

naam en selecteren om hiervan het dossier te laten samenstellen door Somtoday. 

Vervolgens alleen <Opslaan> als de informatie nog niet volledig is, of <Opslaan en 

klaarzetten> zodat de vervolgschool dit dossier kan opvragen.  
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Met de knop <Bijwerken> kan de gebruiker een geselecteerd dossier dat nog niet verzonden 

is naar een andere school laten bijwerken met de huidige informatie uit Somtoday. Indien 

een dossier al wel is verzonden kan de gebruiker hiervoor een nieuw dossier aanmaken. Als 

het dossier al is ingezien of een akkoord heeft gekregen wordt deze status verwijderd en 

moet het dossier opnieuw worden ingezien.  

  

De klaargezette dossiers kunnen worden ingezien via Details aan het eind van elke regel. De 

knop <Dossier> 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 
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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.  

  

Een overdracht kan in bepaalde gevallen mislukken met een gedetailleerde foutmelding 

vanuit het OSO Traffic Centre of het aanbiedende Leerling Administratie systeem. Somtoday 

bewaart van elke aanvraag naast de status ook de actuele foutmelding die teruggekomen is. 

Een gebruiker kan binnen Somtoday de huidige aanvraag openen en de details van de 

aanvraag bekijken. Op deze detailpagina staat ook de status en eventuele foutmelding van 

de aanvraag.  

  

  

  

  

 


