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3.2 Binnen-brin 
 
Een binnen-brin uitwisseling is een uitwisseling naar een nevenvestiging van jouw school of een 
uitwisseling naar een Regionaal Platform (bijvoorbeeld Onderwijs Transparant, LDOS of ELK). 
Voor het uitwisselen van en naar een regionaal platform moet je eerst via School > Info > bewerken-
potlood onder Diverse instellingen de optie Aangesloten op regionaal initiatief aanvinken.  
 
Voor een binnen-brin uitwisseling is inzage van de ouders niet verplicht. Verder is het niet nodig om 
de leerling uit te schrijven om het dossier klaar te zetten. 
Het klaarzetten van OSO-dossiers voor de binnen-brin uitwisseling kan op twee manieren.  
 
1. Leerling klaarzetten binnen-brin 
Je kunt per leerling het OSO-dossier klaarzetten volgens de stappen beschreven in Hoofdstuk 3.   
 
Het is voor de binnen-brin overdracht niet verplicht om onder Uitschrijving en vervolgonderwijs een 
Datum inschrijving en Vervolgschool in te voeren. Kies onder Statusinformatie bij Binnen brin voor Ja. 
 

 
Klik vervolgens op de knop Dossier verzamelen. 

 Kies binnen brin POPO bij een uitwisseling naar een nevenvestiging met basisonderwijs of 
voor een uitwisseling naar een Regionaal platform. 

 Kies binnen brin POVO voor een nevenvestiging met voortgezet onderwijs. 

 
 
 
2. Meerdere leerlingen klaarzetten binnen-brin 
Bij een binnen-brin uitwisseling is het mogelijk om de OSO-dossiers van meerdere leerlingen in één 
keer klaar te zetten voor de vervolgschool. 
 
Ga naar School > OSO > Overstapdossiers klaarzetten. 

 Zet een vinkje bij de leerlingen waar je het OSO-dossier voor wil klaarzetten. 
 Klik op de knop Zet geselecteerde leerlingen klaar voor binnen-brin uitwisseling (onderaan de 

pagina). 
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Als het klaarzetten is gelukt, krijg je bovenaan het scherm een melding: 
 

  
 
Let op 
Aangezien alle gegevensblokken standaard aan staan, worden deze direct mee verzameld in het 
OSO-dossier. Wil je bepaalde gegevens niet meesturen, dan moet je de gegevens per leerling 
uitvinken en opslaan. Vervolgens kun je dan de dossiers alsnog in één keer klaarzetten. 
 
Dit geldt niet voor het blok Toetsresultaten. Bij het klaarzetten via deze knop gaan alle niet-
methodetoetsen automatisch mee. Als de OSO-dossiers al zijn klaargezet en er zijn nieuwe niet-
methodetoetsen toegevoegd, dan kun je de dossiers voor deze leerlingen nog eens klaarzetten op 
deze manier. Je hoeft de toetsen niet per leerling aan te vinken bij het opnieuw klaarzetten. 


