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Releasenotes ESIS 
Aanpassingen en onderhoud 
ESIS versie 4.5.165 
april 2019 
 
 
Deze update bevat aanpassingen aan het ESIS Dossier, aan de verplichte eindtoets (VET) 2019 en 
aanpassingen aan het onderdeel Leerlingadministratie. 
 
 

Aanpassingen aan de verplichte eindtoets (VET) 2019 
 

▪ Het  Burgerservicenummer (BSN-4) van leerlingen wordt niet meer uitgewisseld met de 
eindtoetsaanbieder. Dit mag niet meer in verband met de wet AVG. 

▪ De referentieniveaus zijn aangepast. Niveau 2S is helemaal verdwenen en niveau 2F is voor 
rekenen verdwenen. Dit is conform de nieuwste richtlijnen. 

▪ Het toetsadvies dat verschijnt als u de scores handmatig invoert, is aangepast naar de 
normen die de eindtoetsaanbieders dit jaar hanteren. 

▪ De resultaten-PDF’s vanuit de eindtoetsaanbieders van tweelingen worden nu bij de juiste 
leerlingen weggeschreven. 

▪ Er is een kolom toegevoegd aan het matchingscherm, waarin een melding getoond wordt als 
een leerling de eindtoets niet of niet volledig gemaakt heeft. 
 

 
 

Aanpassingen aan Dashboard Mijn Groep en diverse overige aanpassingen in het 
Dossier 

 

▪ Toekomstige instroom zichtbaar in Dashboard Mijn Groep 

 

Dasboard Mijn Groep toont nu ook leerlingen die in de komende 3 maanden instromen in de groep. U 

herkent deze leerlingen aan de grijze weergave. Beweegt u met de muis over de naam van de 

leerling, dan toont de tooltip wanneer de leerling instroomt. 

 

 
 

 

 

▪ Toetsoverzicht Opbrengsten met inspectienormen niet langer beschikbaar 
 

Het overzicht Opbrengsten met inspectienormen, voorheen te benaderen via de knop <Toetsoverzicht 

inspectienormen> onderaan Overzichten en Exporten > Opbrengsten, is niet meer beschikbaar. De 

inspectie voert sinds 2016 geen toezicht meer uit op de tussenresultaten en levert daarom ook geen 

updates meer uit van de inspectienormen. Binnenkort worden ook de inspectieondergrenzen vanaf 

2016-2017 uit ESIS verwijderd, waardoor vanaf dat schooljaar de inspectieondergrenzen (de 

kolommen IO in ESIS) leeg zullen blijven. 
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▪ Stap Leerlingsignaallijn verwijderd uit het leerlingdossier 

De stap Leerlingsignaallijn (Onderwijs > Leerlingdossiers – Leerling signaallijn) in het leerlingdossier 

wordt niet meer getoond. Deze stap is overbodig geworden. Sinds de introductie van het 

ontwikkelingsperspectief konden er al geen nieuwe individuele signaallijnen meer worden toegevoegd. 

 

▪ Label DOD vervangen bij Registraties en Handelingsplannen 

Het Label DOD is vervangen door het label OSO bij de onderdelen Registratie > Extra en het 

onderdeel Handelingsplan. 

 

 

 

Aanpassingen aan onderdeel Leerlingadministratie 
 

▪ Geïndiceerd voor VVE Voorschools 

In de leerlingenadministratie kunt u bij de inschrijving in het onderdeel Voorschoolse historie 

aangeven dat een leerling officieel geïndiceerd is voor voorschoolse educatie. 
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▪ Telecomomschrijving 
 

Op de samenvattingspagina van de leerling  (Leerlingen>Leerlingadministratie>Selecteer een leerling)  
wordt bij het noodnummer, de telecomgegevens van de verzorgers en de arts de omschrijving 

getoond.  

 
 

 

▪ Gemeente 

De toonvolgorde van de lijst van (Deel)Gemeente toont de toonvolgorde zoals u deze heeft ingesteld 

bij Inrichten>Hulptabel>Hulptabel Algemeen>Gemeenten. 
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▪ Zoekknop verwijderd 

 

Bij het in- en uitschrijven van een leerling kan bij de Vorige/Volgende school pop-up nu de Entertoets 

gebruikt worden. De Zoekknop is verwijderd. 

 

 
 

 


