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Releasenotes 
ESIS versie 4.5.164  
april 2019  
 
 
 
In dit document vindt u een beschrijving van de aanpassingen die zijn doorgevoerd in ESIS versie 

4.5.164 Rovict bedankt alle gebruikers die waardevolle tips hebben aangeleverd. 

 
 
Deze release betreft een onderhoudsrelease ESIS.  
 
 

Aanpassingen gebruiksvriendelijkheid 

 

▪ De knop  Zoek is verwijderd bij de volgende zoekers: 
o Leerlingadministratiezoeker 
o Leerlingdossierzoeker 
o Medewerkerzoeker 
o Externe relatiezoeker 
In de zoekers bij de leerlingadministratie, het leerlingdossier, de medewerkers en externe 
relaties kunt u nu zoeken door de Enter-toets en/of de dropdownselectie te gebruiken. 
 

o Tevens is de knop Zoek  verwijderd bij  
▪ Inrichten>Groepen en onderwijssoorten.  

Na selectie van  het schooljaar of groepstype wordt het resultaat gelijk 
getoond. Dit is zowel bij Groep als bij Onderwijssoort.  
 

▪ de onderdelen uit Uitwisseling>OSO-Overstapdossiers.  
Na selectie wordt het resultaat gelijk getoond.  

 
▪ Het zoekveld CVI is vervangen 

Het zoekveld CVI is vervangen door het SWV-nummer. 
 
 

Correcties   
 
 
De volgende correcties zijn doorgevoerd: 
 

▪ Sjablonen wijzigen. 
Het was niet mogelijk om een sjabloon te wijzigen als op hetzelfde moment een andere 
gebruiker op een andere vestiging een sjabloon in het Dossier beheer geopend had. Dit 
probleem is opgelost. 

 

▪ SCOL-indicatoren. 

De SCOL-categorieën Welbevinden en Sociale veiligheid zijn verwijderd uit de keuzelijst bij 

het maken of wijzigen van SCOL-indicatoren in de dossierindelingen. Dit zijn categorieën die 

vanaf de afnames van SCOL 5 zijn ondergebracht bij de Monitor Sociale Veiligheid en niet 

meer worden overgenomen in ESIS. 

 

▪ Herzien advies. 

De keuzelijst Herzien advies in de leerlingenadministratie laat bij Advies groep 8 niet langer de 

vervallen adviezen zien. 
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▪ Foutmelding bij het benaderen leerlingdossier van een ingevoerde leerling. 

Als het dossier van een ingevoerde leerling werd opgevraagd, verscheen een foutmelding als 

de leerling nog geen inschrijving had. Dit is opgelost en de dossiers van de leerlingen met 

status ingevoerd, zijn weer benaderbaar. 

 

▪ E-mailberichten van OSO-aanvragen door andere scholen. 

De laatste gebruiker die de OSO-module in ESIS geopend had, kreeg bij een aanvraag voor 

een OSO-dossier van een andere school een e-mail. 

Dit is opgelost in de deze release. 

Indien je nog steeds ongevraagd e-mailberichten voor OSO-dossieraanvragen ontvangt, dan  

kan je de stappen in deze link volgen: 

<https://www.rovict.nl/media/1708/email_oso_aanvragen_faq.pdf>. 
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