
 

 

 

 

 

 

ESIS update | 4 januari 2023 

In deze update maken we gebruik van iconen om aan te geven voor welke rol in de organisatie een 

bepaalde release het meest interessant is. Dit helpt je om sneller naar de voor jouw gewenste 

informatie te komen. Je kunt de volgende iconen terugvinden: 

 

 
Applicatiebeheerder - Administratief medewerker - Directeur - Intern begeleider - Leerkracht 
 

 
 

  



Hulptabel Experimenten   

 

In deze hulptabel zijn de experimenten opgenomen die officieel erkend zijn door DUO. Deze 

experimenten kun je aan een inschrijving van een leerling toevoegen en met ROD uitwisselen.  

 

Daarnaast kun je ook eigen experimenten toevoegen aan deze hulptabel. In de inschrijving van een 

leerling wordt dit experiment getoond in de keuzelijst bij experimenten. 

Toelichting op de experimenten algemeen en Tijdelijke onderwijsvoorzienig Oekraïense leerlingen 

staan op de website van DUO en de Rijksoverheid 

 

Deelname aan experiment   

 

Een leerling kan tijdens een inschrijvingsperiode (= indeling) deelnemen aan een experiment. Dat kan 

een door DUO erkend of een eigen experiment zijn. Bij de inschrijving leg je deze deelname vast. 

 

 

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/inschrijven-leerling/inschrijvingsgegevens-regulier-basisonderwijs.jsp#:~:text=Wat%20moet%20u%20doen%3F,voor%20bekostiging%20in%20aanmerking%20komt.
https://www.duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/stichten-en-opheffen/tijdelijke-onderwijsvoorziening-oekraiense-leerlingen.jsp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/informatie-voor-scholen/realiseren-onderwijsplekken#anker-4-verplichte-registratie-leerlingen-in-tijdelijke-onderwijsvoorzieningen


Aanpassing aanleveren leerlingselectie verplichte eindtoets   

Voor het SO (leerjaar S) is de berekening van het leerjaar aangepast. In het aanleveren van leerlingen 

voor deelname aan de eindtoets is het verplicht dat een leerling in leerjaar 7 of 8 zit. Voor leerlingen in 

het SO waar geen leerjaar aanwezig is, berekent ESIS dit leerjaar speciaal voor deze uitwisseling op 

basis van de geboortedatum. Om te voorkomen dat je leerlingen die versnellen in SO niet kunt 

aanleveren voor deelname aan de eindtoets, is de berekening aangepast. Indien je een leerling 

selecteert die op basis van de geboortedatum niet in leerjaar 7 of 8 valt, voegt ESIS bij deze leerling 

toch leerjaar 7 of 8 toe in de aanlevering. Leerjaar 7 wordt toegevoegd als het op basis van de 

geboortedatum berekende leerjaar lager is dan of gelijk is aan 7. Leerjaar 8 wordt gezet als de 

leerjaarberekening o.b.v. geboortedatum hoger is dan leerjaar 8. Het berekende leerjaar wordt in het 

scherm getoond. 

 

 

Module Oudergesprekken stopgezet  

Deze module is afgelopen jaar niet meer gebruikt. Voor het plannen van de oudergesprekken wordt 

door het merendeel van de scholen gebruikgemaakt van een ouderportaal. Daarom is de module in 

ESIS stopgezet en dus niet meer via het menu op te vragen. 

 

 

 



Aanpassingen OSO   

In nieuw OSO-dossiers wordt nu ook de onderwijslocatiecode meegestuurd.  

Als je bij het aanmaken van een nieuw dossier Toetsresultaten aanvinkt, dan worden vanaf nu ook de 

resultaten van Boom, Diataal en IEP in het OSO-dossier opgenomen. Om deze resultaten te kunnen 

opnemen, is het uiteraard noodzakelijk dat de resultatenkoppelingen met deze toetsaanbieders voor 

jouw vestiging geactiveerd zijn. 

Een OSO-dossier maak je aan in Uitwisseling > OSO-overstapdossiers – Overstapdossier onderhouden 

met de knop <Toevoegen>. 

Je kunt de opgenomen resultaten inzien met de knop <Inzien> of <XML> onderaan het scherm. 

 

 

Toetsen Boom, Diataal en IEP in preview van afdruk dossier en extra kolom Diataal   

De resultaten van Boom, Diataal en IEP worden nu ook getoond in de preview van de afdruk van het 

dossier. Het is dus niet meer nodig om de selectie op Volledig te zetten om de resultaten op de 

toetsen van deze aanbieders op de dossierafdruk terug te zien. 

Daarnaast is op de afdruk de kolom RN voor Diataal toegevoegd. 

 

CED export   

De export CED export is komen te vervallen.  

Op verzoek van de CED groep is een nieuwe export gemaakt (CED-export 2021). Je kunt na overleg 

met de CED groep deze export maken. Vervolgens kun je deze export versturen naar de CED groep. 

Zij kunnen het bestand openen met een wachtwoord, waar alleen de CED groep over beschikt. 

 


