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Vooraf 

OSO staat voor OverstapService Onderwijs. Met deze koppeling kunnen scholen leerlinggegevens 

rechtstreeks met elkaar uitwisselen, zowel voor uitschrijvingen naar basisonderwijs als voortgezet 

onderwijs.  

 

Om met OSO te kunnen werken dient u als school een aantal stappen uit te voeren.  

Deze vindt u op de site van Overstapservice Onderwijs in het artikel ‘aansluiten op oso’. 

 

Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd dient u de stappen uit te voeren zoals verder beschreven in 

deze handleiding. Tevens wordt in deze handleiding beschreven hoe u OSO dossiers kunt ophalen en 

klaarzetten. 

 

We streven er naar om alle informatie zo actueel mogelijk in onze  handleiding op te nemen. Mocht u 

willen weten welke zaken er nieuw zijn aan de kant van OSO, raadpleegt u dan de pagina ‘Wat is 

nieuw in OSO’ op de website van OSO. 

 

 

  

https://www.overstapserviceonderwijs.nl/gebruik-oso/aansluiten-op-oso/
https://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/wat-is-nieuw-in-oso/
https://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/wat-is-nieuw-in-oso/
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1.  Stap 1: Aanleverpunt registreren 

U dient uw aanleverpunt te registreren in ParnasSys. Deze kan de school vinden op ‘Mijn OSO’.  

Na inlog krijgt u een aantal tabbladen te zien, waaronder het tabblad ‘Aanleverpunten’. Als u hierop 

klikt krijgt u uw school (of scholen) te zien, samen met het bijbehorende aanleverpunt.  

 

 
 

Dit aanleverpunt nummer neemt u over in ParnasSys via onderstaande stappen. 

 

Log in ParnasSys in en ga naar School > OSO > OSO-registratie.  

 

 
 

Nu u op de betreffende pagina bent kunt u aldaar het aanleverpunt van uw school invullen en op de 

knop ‘registreren’ drukken.  

 

 
 

U krijgt dan de melding: Uw aanleverpunt (x) is succesvol geregistreerd.* 

* (x) staat hier voor het aanleverpunt dat u hebt ingevuld. 

https://mijn.oso-od.nl./
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2.  Overstapdossier klaarzetten voor de vervolgschool 

Een leerling kan zowel worden klaargezet voor een school met een ander brinnummer, maar kan ook 

worden klaargezet voor een uitwisseling binnen hetzelfde brinnummer. (bijvoorbeeld voor 

uitwisseling naar een nevenvestiging of regionaal platform (zoals Onderwijs Transparant of LDOS). 

Hieronder bespreken we eerst de stappen voor uitwisseling naar een andere (basis)school. In het 

volgende hoofdstuk zal de ‘binnen brin-uitwisseling’ worden besproken. 

 

Om een OSO dossier klaar te kunnen zetten voor een andere school zijn 4 stappen nodig: 

 1. De leerling uitschrijven (naar de betreffende vervolgschool). 

2. Dossier verzamelen (al dan niet met bijlagen, toetsen en / of plannen). 

3. Inzage ouders aangeven en verwerken (opslaan). 

4. Het dossier klaarzetten voor verzenden. 

   

Overstapdossiers kunt u op twee manieren klaarzetten.  

 

1. Via School > OSO > Overstapdossiers klaarzetten.  

 

 
 

Hier ziet u een lijst met al uw leerlingen. De lijst toont behalve de naam van de leerling ook de stand 

van zaken rond de uitwisseling met OSO. Denkt u hierbij aan de status van het dossier en hoe het 

staat met de inzage door de ouders. Om van hieruit een OSO dossier klaar te zetten doet u het 

volgende: Zoek (eventueel middels de filters boven de pagina) de betreffende leerling op en klik op de 

regel met de naam van de leerling.  

 

2. Het dossier kan ook worden klaargezet via de tab Leerling > Onderwijs > Overstapdossier 

klaarzetten.  
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Feitelijk komt u via beide routes op dezelfde plek terecht, namelijk onderstaande pagina: 

 

 
 

Onderaan ziet men een ‘opslaan’ knop waarmee elke wijziging van selectie kan worden opgeslagen. 

Denk hierbij aan de inzage van de ouders, de selectie van toetsen, de selectie van plannen en de 

gegevensblokken die u wel of niet mee wilt sturen. Deze kunt u opslaan, zodat deze wordt onthouden 

door ParnasSys.  

 

Als u een gewijzigde selectie mee wilt laten komen in de OSO overdracht dient u het dossier wel 

opnieuw te verzamelen en klaar te zetten. 

 

Uw opgeslagen selectie kan derhalve afwijken van wat er in een verzameld dossier is meegenomen. 

Met ander woorden, u kunt onafhankelijk van de status van het dossier, selecties wijzigen en 

opslaan. Als u vervolgens gaat verzamelen wordt DIE selectie meegenomen in de verzameling. 

 

Van elke actie die u bovenin doet krijgt u boven aan de pagina een melding. Aangezien de pagina 

scrollbaar is, kan het zijn dat u na het indrukken van een actie knop onderop de pagina, naar boven 

moet scrollen om te zien wat er is gebeurd.  

De leerling uitschrijven 

Om een dossier klaar te kunnen zetten dient u de leerling uit te schrijven. Dit doet u door de leerling te 

selecteren in ParnasSys en dan de ‘tab’ onderwijs > vervolgonderwijs. Daar dient u een 

uitschrijfdatum, een reden uitschrijving en de betreffende vervolgschool in te vullen. Schrijft u een 

leerling uit naar het VO, vul dan ook het advies VO in. 

Dossier verzamelen 

U kunt een dossier verzamelen voor overdracht naar een basisschool of voor overdracht naar een VO 

school. Dit doet u door onderop de pagina te klikken op de knop ‘dossier verzamelen (POPO) of 

‘dossier verzamelen (POVO)’. U kunt een dossier verzamelen voordat u gegevens omtrent 

vervolgonderwijs hebt ingevuld bij leerling > onderwijs > vervolgonderwijs.  
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U hoeft een leerling dus niet uit te schrijven om het dossier te kunnen verzamelen. Indien u op de 

pagina ‘vervolgonderwijs’ al wel zaken hebt ingevuld worden deze meegenomen in de verzameling. 

 

Het is echter denkbaar dat u al een verzameling van de leerling wil maken voordat u deze gegevens 

hebt, bijvoorbeeld om het dossier ter inzage aan de ouders te overleggen.  

 

Op het moment dat u het dossier verzameld hebt kunt u van deze verzameling een pdf opvragen. Dit 

doet u door te klikken op de knop ‘pdf huidige versie’. U krijgt dan precies te zien wat er in de 

verzameling wordt meegenomen. In de praktijk wordt deze pdf vaak geprint en aan de ouders ter 

inzage getoond. 

 

Let op: We raden u aan om bij het wijzigen van uw selecties het dossier altijd opnieuw te verzamelen 

zodat de juiste gegevens altijd in het dossier worden mee verzameld. 

 

Wijzigt u bijvoorbeeld de inzage van nvt (voor binnen bin) naar ja inzage geweest (voor POPO of 

POVO) en u drukt dan op de knop ‘klaarzetten voor verzenden’, dan zult u een validatiefout krijgen 

omdat voor POPO een grotere set blokken verplicht is dan voor binnen brin. 

 

Eerst opnieuw verzamelen zal dit probleem verhelpen omdat de inzage dan direct vervalt en er een 

nieuwe set gegevensblokken, behorende bij POPO of POVO zal worden verzameld. 

Gegevensblokken 

Om gegevens selectief te kunnen uitleveren is het dossier binnen de OSO gegevensset opgesplitst in  

functionele categorieën (of hoofdblokken). Bij het verzamelen van een nieuw OSO dossier staan deze 

blokken standaard aan.  

 

Let op: Ook toetsen en plannen staan standaard aangevinkt. U kunt deze uiteraard in een keer 

uitvinken middels het selectievak boven de toetsen en plannen. Dat betekent dat als u een dossier 

verzamelt met deze blokken aangevinkt, deze gegevens ook in de verzameling wordt meegenomen. 

 

Uitzonderingen hierop zijn toetsen en plannen. De blokken ‘Toetsresultaten’ en ‘Handelingsplannen’ 

zullen pas meekomen als u ook daadwerkelijk toetsen en plannen hebt aangevinkt.  

 

Andersom kunt u alle aangevinkte toetsen en plannen uit het dossier laten door de blokken 

‘Toetsresultaten’ en ‘Handelingsplannen’ uit te vinken. 

 

Voor elk uitwisselingstype (binnen-brin, POPO of POVO) zijn een aantal blokken verplicht en een 

aantal optioneel. Dat kunt u terug zien in onderstaand schema. V staat voor ‘verplicht’, O voor 

‘optioneel’ en de X voor ‘verboden’. 
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Contact nodig 

Bovenaan ziet u allereerst de optie ‘Contact nodig’. Met deze optie kunt u aangeven of u wilt dat de 

vervolgschool in kwestie nog contact met u opneemt n.a.v. het dossier, ja of nee. Vervolgens kunt u 

klikken op de knop ‘wijziging verwerken’. Deze staat standaard op Nee. Als u deze op Ja zet dient u 

deze actie te bevestigen met de knop ‘opslaan’ onderaan de pagina. ParnasSys zal deze optie dan 

onthouden. Om Contact nodig met optie ‘Ja’ op te kunnen slaan dient u bij School > info >  school-

info de ‘Naam directeur’ en de ‘Telefoon directeur’ in te vullen. 

Bijlages toevoegen 

Indien gewenst kan een bestand als bijlage aan het dossier worden toegevoegd. Klik hiervoor op de 

knop ‘Bladeren…’. U kunt nu een bestand op uw computer of netwerk openen. Dit bestand wordt dan 

als bijlage aan het dossier toegevoegd. Om meerdere bestanden toe te voegen, herhaalt u deze 

stappen. 

 

Het is ook mogelijk ‘bestanden’ uit de map van de leerling toe te voegen. Let wel, dit zijn dus alleen 

bestanden. E-mails, notities, etc., kunnen daarom niet worden geselecteerd. Dit doet u door te klikken 

op de knop “bijlage uit map”. U ziet nu, in een nieuw venster, de aanwezige bestanden staan. 

Selecteer vervolgens 1 of meerdere bestanden en klik vervolgens op de knop “opslaan”.  

 

Door bijlages toe te voegen aan het dossier, kunt u extra informatie overdragen aan de vervolgschool 

die niet standaard in het OSO-dossier worden opgenomen. 

 

U kunt bijlagen aan een dossier hangen zonder dat u het dossier opnieuw verzamelt. Als u bijlagen 

toevoegt krijgt u echter wel de melding dat de toestemming van de ouders opnieuw aangegeven 

moet worden. U voegt feitelijk aan het huidige bestaande dossier een bijlage toe. Verder blijft de 

inhoud ongewijzigd. De ouders hebben daarmee wel weer recht op inzage, vandaar dat die opnieuw 

moet worden aangegeven. 
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Inzage ouders 

Pas wanneer ouders inzage hebben gehad in het dossier en dit ook is aangegeven in ParnasSys, zal 

het dossier klaar te zetten zijn. Tot die tijd is de groene knop ‘dossier klaarzetten voor verzenden’ ook 

niet zichtbaar.  

 

Zoals eerder aangegeven draait men vaak een pdf huidige versie uit en laat deze aan de ouders zien. 

Ouders hebben inzage recht. De school hoeft echter geen toestemming van de ouders te hebben om 

een dossier klaar te kunnen zetten. 

 

Derhalve zijn er de volgende opties voor wat betreft Inzage verzorgers: 

  

1. Nee, geen inzage geweest 

2. Ja, inzage geweest 

3. Ja, maar niet akkoord. U bent verplicht een ‘reden geen toestemming’ op te geven. 

4. N.v.t. (binnen instelling). Deze optie is alleen voor uitwisseling naar een regionaal platform. 

Dit wordt verder besproken in het volgende hoofdstuk voor ‘binnen brin uitwisseling’. 

 

Als er geen inzage is geweest kunt u zoals gezegd het dossier niet klaarzetten voor verzenden. Alle 

andere opties zullen na het klikken op de knop ‘opslaan’ resulteren in een wijziging op de pagina. Er 

komt namelijk een groene knop onderaan in beeld met de optie ‘dossier klaarzetten voor verzenden’. 

 

Let op: Voor een testuitwisseling met OSO tijdens de kwalificatie, hoeft u niet letterlijk inzage aan de 

ouders hoeven te verlenen. Echter, om uit te kunnen wisselen, zult u nog steeds een optie moeten 

kiezen. Pas na het kiezen van een optie en het klikken op ‘opslaan’ > komt de knop “dossier 

klaarzetten voor verzenden” naar voren. Wij adviseren u daarom bij inzage ouders te kiezen voor de 

optie “Ja, maar niet akkoord” met als reden ‘kwalificatie traject OSO’. 
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Dossier klaarzetten voor verzenden  

Wanneer alle stappen zijn doorlopen en er een optie is gekozen bij ‘inzage ouders’ verschijnt de knop 

‘dossier klaarzetten voor verzenden’, waarmee u het dossier klaarzet voor de vervolgschool.  

De vervolgschool kan de leerling dan ophalen.  

 

 
 

Klik op ‘dossier klaarzetten voor verzenden’. Hiermee stelt u de verzamelde gegevens ter beschikking 

voor de aanvragende school. Alleen de school die als vervolgschool is ingevoerd bij de leerling kan 

nu het dossier ophalen. Let wel, andere scholen kunnen met de juiste gegevens de leerling ook 

opvragen, echter kunnen ze de leerling niet ophalen, daar zij niet het corresponderende brinnummer 

hebben. Alle dossieraanvragen, ongeacht of dit de correcte vervolgschool is of niet, kunt u 

terugvinden in ParnasSys.  

 

Dit kan zowel bij: 

● School > OSO > Overstapdossiers klaarzetten > klik op de leerling > Binnengekomen 

aanvragen.  

● School > OSO > Dossieraanvragen. 

 

Notificaties versturen en bekijken 

Kortgezegd kunt u als versturende school een ‘notificatie’ verzenden naar de vervolgschool op het 

moment dat u een dossier klaarzet. Dit kan echter alleen indien er voor deze leerling reeds een keer 

een aanvraag is gedaan door de vervolgschool. 

 

Stel dat een vervolgschool een dossier bevraagd op het moment dat dit dossier nog niet is klaargezet 

door de school van herkomst, dan krijgt de vervolgschool hiervan een melding. Op het moment dat de 

school van herkomst op een later moment alsnog het dossier klaarzet voor DIE betreffende 
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vervolgschool die het dossier eerder heeft bevraagd, dan krijgt de school van herkomst de 

mogelijkheid om bij het klaarzetten een notificatie mee te sturen. 

 

 
 

Indien u hier kiest voor ‘Ja’ krijgt een medewerker op de nieuwe school die rechten heeft voor het 

opvragen van OSO dossiers hiervan een notificatie op het startscherm van ParnasSys via Mijn 

ParnasSys > Notificaties. De betreffende medewerker kan dan op de notificatie klikken. De 

medewerker komt dan met 1 klik op de pagina leerling > onderwijs > overstapdossier opvragen en 

kan zodoende het dossier opnieuw opvragen. 

 

Let op: Iedere keer dat de school van herkomst een notificatie klaarzet, ziet u deze als extra regel 

staan bij de Notificaties. De bovenste regel is de meest recente notificatie. 

 

 

Mutatielogs inzien 

Onderin hebt u een knop ‘mutatielogs inzien’.  
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Om te zien welke handelingen in een dossier zijn verricht, kunt u onderin uw scherm klikken op 

‘mutatielogs inzien’. Er wordt van de leerling een overzicht getoond waarin staat op welk moment, 

door welke medewerker, een handeling met betrekking tot het dossier voor overdracht, is verricht. 

3.  Overstapdossier klaarzetten voor ‘Binnen-brin uitwisseling’ 

De ‘binnen brin uitwisseling’ is een optie binnen de OSO standaard die kan worden gebruikt om 

leerlingen binnen uw eigen school (of brin) naar een nevenvestiging of Regionaal Platform klaar te 

zetten. (voorbeelden zijn Onderwijs Transparant en LDOS).  

 

Wilt u van deze optie gebruik maken, dan dient u eerst via School > Info > Diverse instellingen > 

wijzigen > de optie ‘Aangesloten op regionaal initiatief’ aan moeten vinken. Vervolgens kunt u 

onderstaande stappen doorvoeren. 

 

Ga vervolgens naar School > OSO > Overstapdossiers klaarzetten. U kunt nu direct een of meerdere 

leerlingen die u wilt klaarzetten voor ‘binnen-brin uitwisseling’ selecteren middels de selectievinkjes 

voor de leerling(en). Vervolgens klikt u op de knop ‘zet geselecteerde leerlingen klaar voor  

binnen-brin uitwisseling’. U ziet dan dat ‘Inzage ouders’ automatisch op ‘N.v.t (binnen instelling)’ 

komt te staan en de status ‘klaar voor verzenden’ heeft. De leerling kan daarmee binnen dezelfde 

instelling worden uitgewisseld. 

 

 
 

Let op: Aangezien alle gegevensblokken (inclusief toets- en planselectie) standaard aan staan, 

worden deze direct mee verzameld in het OSO dossier. Wenst u dit niet, dan zult u de gegevens per 

leerling moeten uitvinken en opslaan. Vervolgens kunt u dan de dossiers alsnog in een keer 

klaarzetten. 

4.  Leerling importeren met OSO 

Leerlingen die nog geen dossier bij u op school hebben en dus nog niet bij u in ParnasSys staan, kunt 

u rechtstreeks via OSO in ParnasSys importeren. Hiervoor gaat u naar de tab Leerling in ParnasSys. 

Onder in uw scherm klikt u op ‘leerling importeren (oso)’. 
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Er wordt nu een pagina getoond waarbij u een leerling kunt zoeken op basis van de combinatie van 

de school van herkomst en een persoonsgebonden nummer. 

 

 
  

1. Als eerste selecteert u de school van herkomst door het brinnummer van die school in te 

vullen.  

2. Hierna kiest u welk persoonsgebonden nummer u wilt gebruiken: een burgerservicenummer 

of een onderwijsnummer. Op basis van deze selectie wordt er een veld voor het invoeren van 

respectievelijk burgerservicenummer of onderwijsnummer. 

 

 
  

3. Ten slotte vult u het persoonsgebonden nummer in. 

 

Nadat u de velden heeft ingevoerd, klikt u op ‘dossier opvragen’. Er wordt nu gekeken of de leerling 

gevonden kan worden. Als het opgegeven identificatienummer ongeldig is, zult u hierover een 

melding te zien krijgen. 

 

Wanneer het identificatienummer wel geldig is, maar niet voorkomt bij de school van herkomst, wordt 

de melding ‘LEERLING_NIET_BEKEND’ getoond.  

 

Een andere mogelijkheid is dat het persoonsgebonden nummer van de leerling niet uniek is. Met 

andere woorden, het ingevoerde persoonsgebonden nummer wordt bij controle al gevonden in 

ParnasSys. Dit zou kunnen komen doordat er een andere leerling is met hetzelfde BSN of 

Onderwijsnummer, of omdat iemand bij u op school de leerling alvast ‘handmatig’ heeft opgevoerd. 

ParnasSys zal u dit dan melden. 
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Het is wel mogelijk om van een bestaande leerling (nog een keer) het dossier via OSO op te halen. 

Hierover leest u meer onder het kopje ‘opvragen van bestaande leerlingen in ParnasSys’ verderop in 

deze handleiding. 

 

Wanneer de leerling wel wordt gevonden bij de school van herkomst, maar door hen niet is 

uitgeschreven of niet naar uw school is uitgeschreven, wordt de melding 

‘LEERLINGINFO_NIET_OPVRAAGBAAR’ getoond. 

Opvragen van bestaande leerling in ParnasSys  

Wanneer u de leerling al eerder (handmatig) in ParnasSys heeft ingevoerd, kunt u eventueel daarna 

alsnog het dossier via OSO opvragen. Hiervoor gaat u naar School > OSO > Overstapdossiers 

opvragen.  

 

 
 

Leerlingen die bij u in ParnasSys een “School van herkomst” hebben, worden hier in een lijst getoond.  

Staat de leerling in kwestie er niet tussen, zoek dan eerst de leerling in ParnasSys op. Open de 

leerlingkaart en ga naar Onderwijs > Voorgeschiedenis > School van herkomst en controleer of daar 

het brinnummer van de school van herkomst is ingevuld. 

 

Hierbij wordt onder andere ook de status van de leerling getoond. Klik op een leerling om het dossier 

op te vragen. 

● Dossier opvragen 

Door nu op ‘dossier opvragen’ te klikken legt u contact met de school van herkomst.  
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Als daar het dossier van de leerling klaar staat, wordt het opgehaald. U ziet daarvan dan een 

bevestiging in beeld. 

 

Indien het dossier niet beschikbaar is, zal hierover een melding worden getoond. 

● Dossier importeren 

Er zijn twee manier om een leerling via OSO in ParnasSys te importeren. Welke manier u volgt is 

afhankelijk van of de leerling al in ParnasSys staat. 

 

Heeft u de leerling al eerder handmatig in ParnasSys ingevoerd? Dan importeert u de leerling via 

School > OSO > Overstapdossiers opvragen. Klik hier op de leerling. U kunt daarna klikken op de knop 

‘dossier importeren’. Hier doorloopt u dezelfde stappen als wanneer u een leerling handmatig in 

ParnasSys zet.  

 

Let u bij de pagina met gegevens van de verzorgers op de optie ‘Ander adres dan eerste verzorger’. 

Dit staat onder de gegevens van de tweede verzorger. Indien de tweede verzorger hetzelfde adres 

heeft als de eerste verzorger, dient het veld niet gemarkeerd te zijn. 

 

 
 

Wilt u een overzicht van welke gegevens in ParnasSys worden opgenomen van de leerling? Klik dan 

onder op de pagina op ‘pdf huidige versie’ te klikken. U krijgt dan een overzicht van de informatie die 

in ParnasSys komt te staan. 

 

Er kunnen gegevens in het dossier staan die niet in ParnasSys kunnen worden geïmporteerd. 

Bijvoorbeeld omdat hiervoor geen veld bestaat in ParnasSys. Om toch het volledige dossier in te zien 

klikt u op de regel van het PDF-bericht. Deze staat bij de bijlages bij het dossier en ziet er als volgt 

uit: 

Dossier_14SS_0_BSN137834445_30-08-2016_09_56_49.pdf. U ziet dan een overzicht van het gehele 

dossier. 

 

De geschiedenis van eerdere aanvragen wordt in een lijst getoond. 

 

Komt de leerling nog niet voor in ParnasSys? Dan gaat u naar de tab Leerling en klikt u op de knop 

‘leerling importeren (oso)’. 

 

 
 

U voert vervolgens het brinnumer van de school van herkomst in en kiest welk PGN u heeft: 

burgerservicenummer of onderwijsnummer. Daarna kunt u het nummer invullen. Als u vervolgens 

klikt op ‘dossier opvragen’ wordt het dossier opgehaald en direct geïmporteerd.  
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Nadat de stappen zijn voltooid is de leerling aan ParnasSys toegevoegd. U kunt nu ook nog het OSO-

dossier van de leerling inzien door in ParnasSys te gaan naar School > OSO > Overstapdossiers 

opvragen en hier de leerling op te zoeken. 

  

● Mutatielogs inzien 

Om te zien welke handelingen in een dossier zijn verricht, kunt u onderin uw scherm klikken op 

‘mutatielogs inzien’. Er wordt van de leerling een overzicht getoond waarin staat op welk moment, 

door welke medewerker een handeling met betrekking tot de uitwisseling met OSO is verricht. 

 

5.  Overzicht OSO dossieraanvragen 

Om te kunnen zien voor welke van uw leerlingen andere scholen via OSO het dossier van u willen 

ontvangen, kijkt u in het overzicht OSO dossieraanvragen via School > OSO > Dossieraanvragen. 

Hier ziet u een overzicht van aanvragen door andere scholen. U kunt op verschillende manieren 

zoeken in de lijst. Hiervoor gebruikt u de velden boven de lijst. 

 

U ziet hier ook wat het resultaat van de aanvraag is, zodat u hier eventueel naar kunt handelen. 

 


