Betreft: Informatie voor de overdracht van PO naar VO met behulp van OSO als een leerling van de
ene PO regio bij een andere VO regio aangemeld wil worden
Er zijn vragen ontstaan over de aanmelding van Waterlandse leerlingen in Amsterdam. In
onderstaande mail informeren wij u hierover.
Over het algemeen geldt: als u een leerling alleen in ELK heeft ingevoerd of alleen in Onderwijs
Transparant, dan is er geen probleem. Echter, leerlingen kunnen niet in beide systemen (ELK en OT)
staan bij een PO school.
Uitleg:
OSO is de landelijke standaard voor overdracht van leerling-gegevens. Binnen OSO geldt de
beperking dat een PO leerling in één zogenaamde “regionale instelling (RIS)” ingevoerd kan worden
(zoals Onderwijs Transparant of ELK).
Dit is onder andere van belang voor Waterlandse leerlingen die mee willen doen in de procedure
voor Amsterdamse scholen en voor basisscholen op de grens Waterland-Amsterdam in het
algemeen. Vanwege de OSO standaard moet elke leerling dit schooljaar óf in Onderwijs Transparant
óf in ELK worden ingevoerd.
Invoeren en klaarzetten in beide systemen voor één leerling geeft technisch problemen. Het is
daarom echt van belang om een leerling ófwel in ELK ófwel in Onderwijs Transparant in te voeren.
Om problemen te voorkomen, willen wij u vragen om te controleren of elke leerling binnen één van
de drie onderstaande scenario’s valt.
Wij begrijpen dat dit voor een aantal scholen heel vervelend en tijdrovend is en vragen daarom van
iedereen geduld en begrip voor de thans ontstane situatie. Het betreft hier een beperking in de
landelijke techniek en standaard en dit wordt niet veroorzaakt door Onderwijs Transparant of ELK.
Drie scenario’s:
1. De leerling is ingevoerd in Onderwijs Transparant (OT).
U kunt deze leerlingen in Onderwijs Transparant conform het Waterlandse Overstapprotocol
klaarzetten.
a. Van Waterlands PO naar Waterlands VO (via OT)
De POVO overdracht gaat via Onderwijs Transparant conform het Waterlandse
Overstapprotocol.
b. Van Waterlands PO naar Amsterdams VO (via OT)
Waterlandse leerlingen die al in OT (Waterlandse Overstap) staan kunnen niet ook in
ELK ingevoerd worden aan de PO kant. Dat komt o.a. omdat het OSO dossier met alle
algemene gegevens vanuit de leerling administratie maar naar 1 systeem tegelijk
kan.
Uitleg: Amsterdam werkt sinds dit schooljaar niet meer met het ELKK (dat tot vorig
jaar door de gemeente Amsterdam gefaciliteerd werd), maar met ELK, en dat is een
ander systeem dan we gewend waren! ELK wordt beheerd door en voor het
Amsterdamse samenwerkingsverband VO en PO. ELK werkt nu nog alleen voor

leerlingen die op een Amsterdamse PO school zitten. Scholen van buiten de regio
kunnen wel rechtstreeks bij het Amsterdamse VO leerlingen aanmelden, of beter
gezegd: dat kunnen ouders doen, maar dat kan alleen met het blanco
aanmeldformulier voor leerlingen van buiten de regio Amsterdam.
Gebruik voor leerlingen die dit betreft het blanco aanmeldformulier van ELK voor
‘buitenleerlingen’. Voor de instructies op de handleiding:
http://handleiding.elkadam.nl/wp-content/uploads/2018/02/Leerling-aanmeldenvmbo-vwo-v20180219.pdf Het blanco formulier vindt je met de volgende
link: http://www.verenigingosvo.nl/wpcontent/uploads/2018/02/Aanmeldformulieren-Amsterdams-VO-met-keuzelijstscholen-v20180213.pdf
2. De leerling is ingevoerd in ELK
U kunt deze leerlingen dit jaar nog het beste in ELK klaar zetten volgens de daar geldende
procedure.
a. Van Waterlands PO naar Waterlands VO (via ELK)
Dit is hopelijk een uitzonderlijke situatie. Leerlingen kunnen echter door
Waterlandse VO’s handmatig in Onderwijs Transparant worden aangemeld, ook als
zij vanuit ELK komen.
(U kunt ook werken volgens stap 3a hieronder (eventueel moet u dan de leerling nog
in Onderwijs Transparant invoeren)).
b. Van Waterlands PO naar Amsterdams VO (via ELK)
Leerlingen die door Waterlandse PO scholen in ELK zijn klaargezet voor aanmelding
in Amsterdam, gaan via ELK mee in de aanmelding van Amsterdam.
3. De leerling is ingevoerd in ELK én OT
Dit levert problemen op bij de overdracht van informatie en leidt veelal tot foutmeldingen in
een van de beide systemen of in het LAS van het VO. Het is daarom belangrijk om voor één
van de beide systemen te kiezen.
a. Van Waterlands PO naar Waterlands VO
Deze leerlingen dient u via Onderwijs Transparant en het Waterlandse
Overstapprotocol aan te melden.
Leerlingen moeten dan niet meer in ELK staan. Echter, leerlingen kunnen niet uit ELK
worden verwijderd. Er is daarom een noodoplossing om de leerlingen in ELK te
‘parkeren’. U dient hiervoor een lijst met namen van leerlingen die ‘geparkeerd’
moeten worden te mailen aan helpdesk@elkadam.nl, zie ook de
handleiding: http://handleiding.elkadam.nl/storingspagina/
b. Van Waterlands PO naar Amsterdams VO
Voor deze leerlingen is het voor nu het makkelijkst om in ELK verder te werken.
U kunt de leerlingen in Onderwijs Transparant verwijderen (via het menu ‘Leerling’ in
OT). Voor leerlingen die al definitieve formulieren hebben (zoals een
Aanmeldformulier voor de toetsprocedure) geldt dat deze niet meer verwijderd
kunnen worden; u dient hiervoor verder te werken volgens stap 1b + het parkeren
van de leerlingen als in stap 3a.

Tot slot: verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder die in Waterland hebben de landelijke
OSO ontwikkelgroep gewezen op de gesignaleerde problemen en aangedrongen op een oplossing
zodat ‘grensverkeer’ tussen regio’s in de toekomst beter gefaciliteerd kan worden.

