
Aanroep Actor RespMelding Status Omschrijving Toelichting Getoond foutmelding aan gebruiker

Initiëren sessie / over DOEL TC AanvragerNietBekend A

Initiëren sessie / over DOEL TC A

Initiëren sessie / over DOEL TC AanvragerNietBeschikbaar A

Initiëren sessie / over DOEL TC VerstrekkerNietBekend A

Initiëren sessie / over DOEL TC VerstrekkerNietBeschikbaar A

Initiëren sessie / over DOEL TC GeenRelatieMetDoel A

Initiëren sessie / over DOEL TC OverdrachtReedsActief E

Initiëren sessie / over DOEL TC OVaanvraagMetKoppelsleutel E

Initiëren sessie / over DOEL TC OVaanvraagMetIncorrectAPtype E

Initiëren sessie / over DOEL TC SWVaanvraagMetZoeksleutel E

Initiëren sessie / over DOEL TC SWVaanvraagNietSpecifiek E

Initiëren sessie / over DOEL TC E

Initiëren sessie / over DOEL TC KoppelSleutelNietBekend E

Initiëren sessie / over DOEL TC OngeautoriseerdAanleverpunt E

Initiëren sessie / over DOEL TC

Initiëren sessie / over DOEL TC IncorrectAantalSleutels

Initiëren sessie / over DOEL TC <Geen response> E

DOEL <Document> N OK. GEEN FOUT.

DOEL A

Locatie 
foutmelding

De aanvrager (doelBrin) is niet 
gerechtigd om de 
overstapservice te gebruiken

Het doelBrin is niet bekend in 
het register van het Traffic 
Center.

Opvragend 
(doel)systeem

Je school is niet goed aangesloten op OSO. 
Neem contact op met je software leverancier.

AanvragerAanleverpuntNietBek
end

Het aanleverpunt van het 
doelsysteem (aanvragend 
aanleverpunt) is niet bekend bij 
het Traffic Center

In het Register is de 
combinatie van doelBrin en 
doelAanleverpuntIndex niet 
aanwezig.

Opvragend 
(doel)systeem

Het aanleverpunt van je school is niet goed 
geregistreerd. Neem contact op met je 
software leverancier.

De aanvrager (doelBrin) is niet 
gerechtigd om de 
overstapservice te gebruiken.

De Doelschool (BRIN) is niet 
gerechtigd gebruik te maken 
van OSO.

Opvragend 
(doel)systeem

Je school is niet aangesloten op OSO. Neem 
contact op met de servicedesk van OSO.

Het bronBrin is niet bekend bij 
het Traffic Center.

De opgegeven bronschool is 
(nog) niet opgenomen in het 
Register van het Traffic Center.

Opvragend 
(doel)systeem

De school waar je de leerling ophaalt, is niet 
aangesloten op OSO. Neem contact op met 
de betreffende school.

Bronsysteem is niet gerechtigd 
om de overstapservice te 
gebruiken. Voorbeeld hiervan: 
de URL van het bronssysteem 
is niet (goed) geregistreerd.

De bronschool is bekend in het 
register, maar er zijn geen 
actieve aanleverpunten 
beschikbaar. Voorbeeld 
hiervan: de URL van het 
bronssysteem niet (goed) is 
geregistreerd.

Opvragend 
(doel)systeem

De school waar je de leerling ophaalt, heeft 
geen actieve aanleverpunten bij OSO. Neem 
contact op met de betreffende school.

De overdrachtSoort in het 
overdrachtsRequest is 
"overdrachtbinnenbrin", maar 
het bronBrin en doelBrin 
verschillen van elkaar.

Een overdracht binnenbrin 
mag alleen tussen systemen 
met eenzelfde BRIN plaats 
vinden.

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

Er is reeds een sessie actief 
voor dezelfde parameters.

Een sessie voor een identieke 
overdracht is nog actief.

Opvragend 
(doel)systeem

Er is al een dossieroverdracht gestart. 
Probeer het over 10 minuten nog eens.

De aanvraag heeft een andere 
waarde voor overdrachtsoort 
dan 'SWVaanvraag' maar wel 
een Koppelsleutel ipv een 
Zoeksleutel ingevuld

Een sessie wordt alleen 
toegekend bij een 
KoppelSleutel als de 
overdrachtsoort 
'SWVaanvraag' is. 

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op 
met je software leverancier.

De aanvraag heeft een andere 
waarde voor overdrachtsoort 
dan 'SWVaanvraag' maar het 
Doelaanleverpunt is van type 
'SWV' 

Een sessie wordt alleen 
toegekend bij een aanvraag 
met als doelaanleverpunt van 
type 'SWV' als de 
overdrachtsoort 
'SWVaanvraag' is. 

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op 
met je software leverancier.

De aanvraag heeft 
overdrachtsoort 'SWVaanvraag' 
maar een Zoeksleutel ipv een 
KoppelSleutel ingevuld. 

Een sessie voor een 
overdracht van overdrachtsoort 
'SWVaanvraag' mag alleen 
een KoppelSleutel gebruiken. 

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op 
met je software leverancier.

De aanvraag van maakt gebruik 
van een zoeksleutel maar 
specificeert geen Aanleverpunt. 

Een sessie voor een 
overdracht van overdrachtsoort 
'SWVaanvraag' moet een 
specifiek aanleverpunt 
bevragen. 

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op 
met je software leverancier.

SWVaanvraagMetIncorrectAPty
pe

De aanvraag heeft als waarde 
voor overdrachtsoort 
'SWVaanvraag' maar het 
Doelaanleverpunt is van type 
'LAS' 

Een sessie wordt alleen 
toegekend bij een aanvraag 
met overdrachtsoort 
'SWVaanvraag' als het 
doelaanleverpunt van type 'RP' 
of 'SWV' is. 

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op 
met je software leverancier.

 De aanvraag gebruikt een 
Koppelsleutel die niet bekend is 
bij het TC.  

Een koppelsleutel wordt door 
het TC gegenereerd bij het 
NotificatieRequest en moet 
daarom bekend zijn bij het TC. 

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op 
met je software leverancier.

Het OIN van het certificaat komt 
niet overeen met die van de 
geregistreerde leverancier

Het Aanleverpunt 
(BronBRIN/APindex) is bekend 
bij OSO, maar in het Register 
is een andere Leverancier 
bekend dat die deze sessie 
aanvraag indient.

Opvragend 
(doel)systeem

Het aanleverpunt waarmee je de leerling wilt 
ophalen is niet (goed) geregistreerd in je 
applicatie.

VerstrekkerAanleverpuntNietBek
end

Het meegegeven aanleverpunt 
is niet geregistreerd voor deze 
verstrekker

In het Register is de 
combinatie van bronBrin en 
bronAanleverpuntIndex niet 
aanwezig.

Opvragend 
(doel)systeem

Het aanleverpunt waarop je de leerling wilt 
ophalen is niet (goed) geregistreerd in je 
applicatie

De aanvraag heeft of zowel 
Zoek- als Koppel- Sleutel 
zonder waarden of juist zowel 
Zoek- als Koppel- Sleutel 
ingevuld.

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

Het Traffic Center geeft een 
time out of technische fout.

Het aanvragende Bronsysteem 
staakt de verdere aanvraag en 
geeft de eindgebruiker hierover 
een foutmelding.

Opvragend 
(doel)systeem

Er kan geen verbinding gemaakt worden met 
het OSO systeem. Probeer het later nog 
eens. Neem contact op met de servicedesk 
van OSO, indien de melding zich nogmaals 
voordoet.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

Het gevraagde document. (Let 
op: In het afmeldingRequest 
moet dan 
status='VerstrekkingGeslaagd' 
worden gebruikt)

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: ja

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

LeveringInBehandeling*** Het leverende systeem (bron) 
kan niet bepalen of het dossier 
al beschikbaar is of dat de 
leerling bij de bron bekend is. 
Het aanvragende systeem 
(doel) gaat verder met het 
opvragen van het dossier bij de 
andere aanleverpunten.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

Geen fout: Interne melding voor het 
opvragen van andere aanleverpunten.



DOEL A

DOEL A

DOEL LeerlinginfoNietOpvraagbaar A

DOEL LeerlinginfoNietIngezien A

DOEL LeerlinginfoNietBeschikbaar A

DOEL LeveringGeweigerd A

DOEL LeerlingNietBekend A

DOEL AuthenticatieVerstrekkerMislukt E

DOEL SessieAfwijkend E

DOEL SessieReedsAfgemeld E

DOEL SessieVerlopen E

DOEL SessieOngeldig E

DOEL OperatieNietOndersteund E

DOEL Communicatiefout E

Sessie controleren / : BRON TC Sessie is valide N OK. GEEN FOUT.

Sessie controleren / : BRON TC SessieAfwijkend A

Sessie controleren / : BRON TC OnbekendAanleverpunt A

Sessie controleren / : BRON TC

Sessie controleren / : BRON TC GeenRelatieMetDoel A

Sessie controleren / : BRON TC SessieReedsAfgemeld A

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

LeerlingInfoNietGewijzigd**** De inhoud van het Dossier is 
sinds de opgegeven 
'aanvraagdatum’ in het 
documentRequest niet 
gewijzigd.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: ja

Opvragend 
(doel)systeem

Het dossier dat je probeert op te halen is niet 
veranderd. Neem contact op met de 
betreffende school.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

DossierVersieNietCorrect***** De versie van het dossier dat 
klaar staat wijkt af van de 
huidige versie (en kan daardoor 
niet correct geïmporteerd 
worden door het doelsysteem).

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: ja

Opvragend 
(doel)systeem

De versies van het dossier tussen je school 
en de betreffende school wijken van elkaar af 
en kunnen niet verwerkt worden.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

Het Dossier mag niet worden 
verstrekt, omdat de 
ouders/leerling geen 
toestemming hebben verleend.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: ja

Opvragend 
(doel)systeem

Het dossier mag niet worden verstrekt, 
omdat de ouders/leerling geen toestemming 
hebben gegeven.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

Het document mag (nog) niet 
worden verstrekt, omdat de 
ouders nog geen inzage 
hebben gehad.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: ja

Opvragend 
(doel)systeem

Het document mag (nog) niet worden 
verstrekt, omdat de ouders nog geen inzage 
hebben gehad in het dossier.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

Het Dossier is (nog) niet 
klaargezet voor overdracht.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: ja

Opvragend 
(doel)systeem

Het dossier is (nog) niet klaargezet voor 
overdracht. Neem contact op met de 
betreffende school.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

Het verstrekkende bronsysteem 
had het dossier klaargezet voor 
een specifiek BRIN-nummer. 
Het verstrekkende bronsysteem 
heeft het dossier niet 
uitgeleverd aan het opvragende 
doelsysteem, omdat het BRIN 
van het opvragende 
doelsysteem niet overeenkomt 
met het BRIN waarvoor het 
dossier was klaargezet.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

Het dossier is niet klaargezet voor het BRIN-
nummer van jouw school. Neem contact op 
met de betreffende school.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

De leerling met het opgegeven 
BSN is niet bekend bij het 
leverende bronsysteem.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

Het BSN van de leerling is niet bekend bij de 
betreffende school. Controleer het BSN, of 
neem contact op met de betreffende school.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

Het leverende bronsysteem kon 
zich niet authenticeren bij het 
Traffic Center. Het opvragende 
doelsysteem hoeft hierop geen 
actie te ondernemen.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

De school waar het dossier wordt opgehaald, 
wordt niet herkend. Neem contact op met de 
betreffende school.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

De overstapvraag wijkt af van 
die, waarmee de sessie 
verkregen is. Dit is het resultaat 
van de sessieControle.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

De sessie is al afgemeld en dus 
niet langer geldig. Dit is het 
resultaat van de sessieControle.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

De sessie is verlopen; de time-
out is verstreken. Dit is het 
resultaat van de sessieControle.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

Er is een time-out opgetreden bij het ophalen 
van het dossier. Probeer het later nog eens. 
Neem contact op met je software leverancier, 
indien de melding zich nogmaals voordoet.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

De sessie is ongeldig; bij het 
controleren van de Sessie 
gegevens door het Traffic 
Center is een fout 
geconstateerd. (Bijvoorbeeld: 
Het SessieID is nooit 
uitgedeeld, het SessieID was 
leeg, de aanvrager heeft geen 
geldige status). Deze foutcode 
moet doorgegeven worden 
wanneer andere foutmeldingen 
niet van toepassing zijn.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

Het bevraagde bronsysteem 
geeft aan geen Dossiers te 
kunnen leveren (Functie niet 
ingebouwd) 

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

De school waar het dossier wordt opgehaald, 
heeft een systeem dat geen functie heeft 
voor het versturen van dossiers. Neem 
contact op met de betreffende school.

Opvragen dossier / 
documentRequest

BR
ON

Het leverende bronsysteem 
geeft geen antwoord of er treedt 
een (technische) fout op. Er is 
geen contact geweest met het 
leverende bronsysteem.

Stopcriterium bij aflopen 
aanleverpunten: nee

Opvragend 
(doel)systeem

Er treedt een (technische) fout op bij de 
school van herkomst.

De sector van het doelSysteem 
wordt teruggegeven als 
resultaat.

De combinatie bron/doel brin, 
overdrachtsoort en zoeksleutel 
moeten hetzelfde zijn als in het 
overdrachtsRequest.

Het doelaanleverpunt 
(aanvragend AP) komt niet 
overeen met datgene wat in het 
overdrachtsRequest is gebruikt.

Indien het bronaanleverpunt 
(verstrekkend AP) niet 
overeenkomt met het certificaat 
van het bronSysteem, dan 
wordt er een client certificate 
foutmelding weergegeven.
Indien overdrachtsoort 
overdrachtbinnenbrin betreft, 
maar doel- en bronbrin wijken af

Er is al een afmeldingsbericht 
richting het TC gestuurd van het 
doelSysteem.



Sessie controleren / : BRON TC VerstrekkerNietBekend A

Sessie controleren / : BRON TC A

Sessie controleren / : BRON TC VerstrekkerNietBeschikbaar A

Sessie controleren / : BRON TC OngeautoriseerdAanleverpunt E

Sessie controleren / : BRON TC AanvragerNietBekend A

Sessie controleren / : BRON TC A

Sessie controleren / : BRON TC AanvragerNietBeschikbaar A

Sessie controleren / : BRON TC SessieOngeldig E

Sessie controleren / : BRON TC SessieReedsAfgemeld E

Sessie controleren / : BRON TC SessieVerlopen E

Sessie controleren / : BRON TC KoppelSleutelOnbekend E

Sessie afmelden / afmDOEL TC AanvragerNietBekend A

Sessie afmelden / afmDOEL TC A

Sessie afmelden / afmDOEL TC AanvragerNietBeschikbaar A

Sessie afmelden / afmDOEL TC AanvragerNietGeautoriseerd A

Sessie afmelden / afmDOEL TC OnbekendAanleverpunt A

Sessie afmelden / afmDOEL TC VerstrekkerNietBekend A

Sessie afmelden / afmDOEL TC A

Sessie afmelden / afmDOEL TC VerstrekkerNietBeschikbaar A

Sessie afmelden / afmDOEL TC SessieVerlopen A

Bronschool (BRIN) is niet 
bekend bij het Traffic Center

VerstrekkerAanleverpuntNietBek
end

Bronaanleverpunt (BRIN + 
APindex) is niet bekend bij het 
Traffic Center

Bronsysteem is niet gerechtigd 
om de overstapservice te 
gebruiken.

Bronsysteem (aanvragend AP) 
is in het Register geregistreerd 
met andere Leverancier.

De Doelschool (BRIN) is niet 
bekend bij het Traffic Center

AanvragerAanleverpuntNietBek
end

Doelaanleverpunt (BRIN + 
APindex) is niet bekend bij het 
Traffic Center

Doelsysteem (aanvragend AP) 
is (nog) niet gerechtigd om 
gebruik te maken van de 
overstapservice

Het sessieId komt niet overeen 
met een door het TC uitgedeeld 
sessieID

Het sessieId verwijst naar een 
sessie die al is afgemeld.

Het sessieId is verlopen. Na 10 
minuten verloopt de sessie.

Het gebruikte koppelsleutel 
en/of de combinatie doel, 
bronbrin met koppelsleutel is 
niet bekend bij het TC

Het bron systeem stuurt een 
koppelsleutel mee, welke icm 
bron/doel brin niet bekend is in 
het TC

Verstrekkend 
(bron)systeem,

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

Doelsysteem is niet bekend bij 
het Traffic Center

In het Register is de 
combinatie van DoelBRIN en 
APindex niet aanwezig.

Opvragend 
(doel)systeem

Je school is niet goed aangesloten op OSO. 
Neem contact op met je software leverancier.

AanvragerAanleverpuntNietBek
end

Het meegegeven Aanleverpunt 
is niet geregistreerd voor deze 
aanvrager

Het Aanleverpunt is in het 
Register niet gekoppeld voor 
aan dit 
Doelsysteem/Leverancier

Opvragend 
(doel)systeem

Het aanleverpunt van je school is niet goed 
geregistreerd. Neem contact op met je 
software leverancier.

Doelsysteem (aanvragend AP) 
is (nog) niet gerechtigd om 
gebruik te maken van de 
overstapservice

Het doelsysteem is bekend bij 
het TC, maar (nog) niet 
toegelaten op het OSO 
netwerk. Mogelijke oorzaken: 
Het aanleverpunt is 
aangemaakt in de back office 
en doorgegeven aan het TC. 
De school kan (nog) niet 
gekwalificeerd zijn of het 
aanleverpunt is op inactief 
gesteld.

Opvragend 
(doel)systeem

Je school is niet aangesloten op OSO. Neem 
contact op met de servicedesk van OSO.

Doelsysteem (aanvragend AP) 
is in het Register geregistreerd 
met andere Leverancier.

Het Aanleverpunt 
(BronBRIN/APindex) is bekend 
bij OSO, maar in het Register 
is een andere Leverancier 
bekend dat die deze sessie 
aanvraag indient.

Opvragend 
(doel)systeem

Je systeem staat verkeerd geregistreerd in 
Mijn OSO, hierdoor kan het dossier niet 
overgedragen worden. Controleer Mijn OSO 
of neem contact op met de servicedesk van 
OSO.

Er is in 'SessiecontroleRequest' 
een aanleverpunt gebruikt, dat 
niet in de bijbehorende 
'OverdrachtResponse' 
verkregen is.

Bij het initiëren van de Sessie 
geeft het TC een lijst met te 
bevragen Aanleverpunten 
terug. Dit meegestuurde 
Aanleverpunt was niet 
aanwezig in die lijst.

Opvragend 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

De verstrekker is niet bekend bij 
het Traffic Center

De gemelde Bronschool 
(BRIN) is niet geregistreerd.

Opvragend 
(doel)systeem

De school waar je de leerling ophaalt, is niet 
aangesloten op OSO. Neem contact op met 
de betreffende school.

VerstrekkerAanleverpuntNietBek
end

Het meegegeven aanleverpunt 
is niet geregistreerd voor deze 
verstrekker

Het Aanleverpunt (BRIN + 
APindex) van de Bronschool is 
niet bekend in het Register.

Opvragend 
(doel)systeem

Het aanleverpunt van de school waar je de 
leerling ophaalt, is niet goed geregistreerd. 
Neem contact op met de betreffende school.

De verstrekker is niet gerechtigd 
om de overstapservice te 
gebruiken

Opvragend 
(doel)systeem

De school waar je de leerling ophaalt, heeft 
geen actieve aanleverpunten bij OSO. Neem 
contact op met de betreffende school.

De sessie is verlopen; de 
sessie-time-out is verstreken.

Opvragend 
(doel)systeem

Er is een time-out opgetreden bij het ophalen 
van het dossier. Probeer het later nog eens. 
Neem contact op met je software leverancier, 
indien de melding zich nogmaals voordoet.



Sessie afmelden / afmDOEL TC SessieNietGecontroleerd A

Sessie afmelden / afmDOEL TC SessieOngeldig E

Sessie afmelden / afmDOEL TC SessieReedsAfgemeld E De sessie is al eerder afgemeld.

Sessie afmelden / afmDOEL TC OngeautoriseerdAanleverpunt E

Sessie afmelden / afmDOEL TC <Geen response> E

Melden Notificatie / m BRON TC AanvragerNietBekend E Bronsysteem

Melden Notificatie / m BRON TC E Bronsysteem

Melden Notificatie / m BRON TC AanvragerNietBeschikbaar E

Melden Notificatie / m BRON TC OngeautoriseerdAanleverpunt E

Melden Notificatie / m BRON TC VerstrekkerNietBekend E

Melden Notificatie / m BRON TC E

Melden Notificatie / m BRON TC VerstrekkerNietBeschikbaar A

Melden Notificatie / m BRON TC SessieIDNietBekend A

Melden Notificatie / m BRON TC OVnotificatieIncorrect A

Melden Notificatie / m BRON TC OVnotificatieAPIncorrect A

Melden Notificatie / m BRON TC SWVnotificatieAPIncorrect A

Melden Notificatie / m BRON TC SWVnotificatieIncorrect A

Melden Notificatie / m BRON TC A

Melden Notificatie / m BRON TC <Geen response> E Technische fout

Versturen Notificatie BRON DOENotificatieOntvangen N OK. GEEN FOUT.

Bij de sessiecontrole is door het 
TC een sessiefout 
geconstateerd.

Het bevraagde Aanleverpunt 
kreeg deze fout terug bij het 
controleren van de Sessie

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

De sessie is ongeldig; het ID is 
nooit uitgedeeld.

Het sessieId komt niet overeen 
met datgene wat verstrekt is in 
het overdrachtsResponse.

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de overdracht. Neem contact op met 
je software leverancier.

Bronsysteem (aanvragend AP) 
is in het Register geregistreerd 
met andere Leverancier.

De softwareleverancier van de school waar 
je de leerling ophaalt, is niet goed 
geregistreerd in Mijn OSO. Neem contact op 
met de betreffende school.

Het Traffic Center geeft een 
time out of technische fout.

Het aanvragende Bronsysteem 
staakt de verdere aanvraag en 
geeft de eindgebruiker hierover 
een foutmelding.

Er is een time-out opgetreden bij het ophalen 
van het dossier. Probeer het later nog eens. 
Neem contact op met de servicedesk van 
OSO, indien de melding zich nogmaals 
voordoet.

Het bronsysteem (aanleverpunt 
dat de notificatie meldt) is niet 
bekend bij het Traffic Center. De 
aanvrager is niet gerechtigd om 
de overstapservice te 
gebruiken.

In het Traffic Center register is 
de combinatie van bronBrin en 
bronAanleverpuntIndex niet 
aanwezig.

Je school is niet aangesloten op OSO. Neem 
contact op met de servicedesk van OSO.

AanvragerAanleverpuntNietBek
end

Het bronAanleverpuntIndex is 
niet geregistreerd voor deze 
aanvrager (bronBrin).

Het aanleverpunt van de school waar je 
probeert op te halen, is niet bekend in het 
OSO systeem, hierdoor kan geen notificatie 
melding worden aangevraagd.

De aanvrager (bronBrin) is niet 
gerechtigd om de 
overstapservice te gebruiken.

Je school is niet aangesloten op OSO. Neem 
contact op met de servicedesk van OSO.

Het OIN van het certificaat komt 
niet overeen met die van de 
geregistreerde leverancier. Het 
bronsysteem (aanleverpunt dat 
Notificatie meldt) is in het Traffic 
Center register geregistreerd 
door een andere leverancier.

Het aanleverpunt 
(bronBrin/bronAanleverpuntInd
ex) is bekend bij OSO, maar 
het aanleverpunt staat 
geregistreerd bij een andere 
leverancier.

Interne fout bij OSO systeem. Neem contact 
op met de servicedesk van OSO.

De verstrekker (het 
doelsysteem waar de notificatie 
naartoe verstuurd moet worden) 
is niet bekend bij het Traffic 
Center.

Het aanleverpunt van de school waarmee je 
wilt uitwisselen, is nog niet bekend bij OSO. 
Neem contact op met de betreffende school.

VerstrekkerAanleverpuntNietBek
end

Het meegegeven aanleverpunt 
is niet geregistreerd voor deze 
verstrekker. Het opgegeven 
Aanleverpunt 
(DoelBRIN/APindex) van het 
Doelsysteem is niet bekend.

Het opgegeven Aanleverpunt 
van het Doelsysteem is (nog) 
niet opgenomen in het 
Register.

Het aanleverpunt van de school waarmee je 
wilt uitwisselen, is nog niet bekend bij OSO. 
Neem contact op met de betreffende school.

De verstrekker is niet gerechtigd 
om de overstapservice te 
gebruiken. Het opgegeven 
Aanleverpunt van het 
Doelsysteem is (nog) niet 
gerechtigd om de 
overstapservice te gebruiken.

De Doelschool is bekend in het 
Register, maar het opgegeven 
Aanleverpunt is (nog) niet 
actief. Dit kan bijvoorbeeld 
veroorzaakt worden doordat de 
URL van dit Aanleverpunt niet 
(goed) is geregistreerd.

De school waarmee je wilt uitwisselen, heeft 
geen actieve aanleverpunten bij OSO. Neem 
contact op met de betreffende school.

Het opgegeven SessieID is niet 
bekend in de log van het Traffic 
Center.

Het SessieID dat de 
BronSchool opgeeft is niet 
opgeslagen als geldig 
SessieID bij het Traffic Center.

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens het melden van de notificatie. Neem 
contact op met je software leverancier.

De overdrachtsoort is 
overstapdossier maar SessieID 
en/of Aanvraagdatum zijn niet 
ingevuld.

Voor een Notificatie zijn een 
eerder toegekend SessieID en 
Aanvraagdatum nodig.

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens het melden van de notificatie voor de 
overstap. Neem contact op met je software 
leverancier.

De overdrachtsoort is 
'overstapdossier' maar de 
doelAP is van type 'SWV'

Een Notificatie van het 
overdrachtsoort 
'overstapdossier' kan alleen 
naar AP's van type 'LAS' of 
'RP' verstuurd.

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens het melden van de notificatie voor de 
overstap. Neem contact op met je software 
leverancier.

De overdrachtsoort is 'swv-
aanvraag' maar de doelAP is 
van type 'LAS'

Een Notificatie van het 
overdrachtsoort 
'overstapdossier' kan alleen 
naar AP's van type 'SWV' of 
'RP' verstuurd.

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens het melden van de notificatie voor 
SWV aanvraag. Neem contact op met je 
software leverancier.

De overdrachtsoort is 'swv-
aanvraag' maar SessieID en/of 
Aanvraagdatum zijn ingevuld.

Een Notificatie van het 
overdrachtsoort 
'overstapdossier' kent geen 
SessieID of Aanvraagdatum.

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens het melden van de notificatie voor 
SWV aanvraag. Neem contact op met je 
software leverancier.

SWVnotificatieGeenRelatieMetD
oel

De overdrachtsoort is 'swv-
aanvraag' maar de BRIN van de 
DoelAP wijkt af van de BRIN 
van de BronAP.

Een Notificatie van het 
overdrachtsoort 
'overstapdossier' mag alleen 
naar AP's van dezelfde BRIN 
(school) verzonden worden.

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens het melden van de notificatie voor 
SWV aanvraag. Neem contact op met je 
software leverancier.

Het meldende Bronsysteem 
staakt de verdere Notificatie en 
geeft de eindgebruiker hierover 
een foutmelding.

Er kan geen verbinding gemaakt worden met 
het OSO systeem. Probeer het later nog 
eens. Neem contact op met de servicedesk 
van OSO, indien de melding zich nogmaals 
voordoet.



Traffic Center Pingen BRON / DOEL TC True N OK. GEEN FOUT.

Traffic Center Pingen BRON / DOEL TC False A

Traffic Center Pingen BRON / DOEL TC Timeout E

Aanleverpunt RegistrerBRON / DOEL TC RegistratieGelukt N OK. GEEN FOUT.

Aanleverpunt RegistrerBRON / DOEL TC SchoolOnbekend E

Aanleverpunt RegistrerBRON / DOEL TC AanleverpuntNietBekend A

Aanleverpunt RegistrerBRON / DOEL TC OngeautoriseerdAanleverpunt E

Aanleverpunt RegistrerBRON / DOEL TC OngeldigeURL E

Apsleutel controleren BRON / DOEL TC AanleverpuntsleutelCorrect N De validatie is succesvol

Apsleutel controleren BRON / DOEL TC AanleverpuntsleutelIncorrect E

Apsleutel controleren BRON / DOEL TC OngeautoriseerdAanleverpunt E

Apsleutel controleren BRON / DOEL TC AanleverPuntNietBekend E

Apsleutel controleren BRON / DOEL TC SchoolNietBekend E

OverzichtAanleverpuntBRON / DOEL TC DoelNietBekend E

OverzichtAanleverpuntBRON / DOEL TC SectorNietBekend E

OverzichtAanleverpuntBRON / DOEL TC <Geen response> E Technische fout

Terugkoppeling DOEL BRONotSupported E

Terugkoppeling DOEL BROKoppelSleutelOnbekend E

Terugkoppeling DOEL BRO<Terugkoppeling> N OK. GEEN FOUT.

MeldenTerugkoppelingDOEL TC <url van AP> N OK. GEEN FOUT.

Het Traffic Center is 
beschikbaar.

Het Traffic Center is niet 
beschikbaar. Er vinden op dit 
moment 
onderhoudswerkzaamheden 
plaats.

Er vinden op dit moment 
onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor 
is OSO momenteel niet beschikbaar. 

Indien het Traffic Center binnen 
30 seconden geen response 
teruggeeft, moet de initiator een 
time-out (fout) afhandelen (en 
melden aan eindgebruiker).

Er is een time-out opgetreden bij het ophalen 
van het dossier. Probeer het later nog eens. 
Neem contact op met de servicedesk van 
OSO, indien de melding zich nogmaals 
voordoet.

De URL is geregistreerd voor 
het aanleverpunt

Het gebruikte certificaat 
correspondeert met het BRIN-
nummer en aanleverpunt in de 
registreerAanleverpuntRequest, 
echter het BRIN-nummer is niet 
bekend in het Traffic Center. Dit 
scenario kan voorkomen indien 
een school is gedeactiveerd in 
het Traffic Center.

Je school is onbekend bij OSO. Neem 
contact op met de servicedesk van OSO.

Aanleverpunt (BRIN + APindex) 
is niet bekend bij het Traffic 
Center

Het aanleverpunt wat je voor je school wilt 
registreren, is niet bekend bij OSO. Neem 
contact op met de servicedesk van OSO.

De aanleverpuntcode in het 
gebruikte certificaat 
correspondeert niet met het 
aanleverpunt in het 
registreerAanleverpuntRequest. 
Het bronsysteem probeert een 
een URL te registreren voor een 
aanleverpunt met een certificaat 
dat bedoeld is voor een ander 
aanleverpunt.

De aanleverpuntcode in het gebruikte 
certificaat correspondeert niet met het 
aanleverpunt in het 
registreerAanleverpuntRequest. Het 
bronsysteem probeert een een URL te 
registreren voor een aanleverpunt met een 
certificaat dat bedoeld is voor een ander 
aanleverpunt.

De URL die meegegeven werd 
in het 
registreerAanleverpuntRequest 
is niet valide.

De URL die meegegeven werd in het 
registreerAanleverpuntRequest is niet valide.

Aanleverpunt bij APsleutel 
correct

OK. De unieke sleutel dit bij dit brin aan 
aanleverpunt hoort is correct.

De APsleutel komt niet voor in 
het Register.

De sleutel die je gebruikt bij het registreren 
van het aanleverpunt, wordt niet herkend. 
Controleer op Mijn OSO of dit de juiste 
sleutel is.

Het gebruikte 
administratiesysteem (herkend 
aan het OIN uit het 
PKIoverheid-certificaat) wijkt af 
het administratiesysteem dat in 
het register (via MijnOSO) is 
geregistreerd. Dit treedt bijv. op 
als een gebruiker een nieuw 
aanleverpunt (voor een nieuw 
type administratiesysteem) 
vanuit een bestaand 
administratiesysteem probeert 
te registreren.

Het gebruikte administratiesysteem wijkt af 
het administratiesysteem dat in Mijn OSO is 
geregistreerd. Controleer op Mijn OSO voor 
welk administratiesysteem dit aanleverpunt 
bestemd is.

De opgegeven BRIN-APindex 
combinatie komt niet voor in het 
Register bij deze APsleutel

Het aanleverpunt wat je voor je school wilt 
registreren, is niet bekend bij OSO. Neem 
contact op met de servicedesk van OSO.

Het BRIN komt niet voor in het 
register

Het BRIN-nummer is niet bekend bij OSO. 
Neem contact op met de servicedesk van 
OSO.

Het opgegeven Doel heeft een 
afwijkende waarde (moet zijn: 
PaO of OV)

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens het ophalen van aanleverpunten. 
Neem contact op met je software leverancier.

De opgegeven Sector heeft een 
afwijkende waarde

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens het ophalen van aanleverpunten. 
Neem contact op met je software leverancier.

Er is een time-out opgetreden bij het ophalen 
van de aanleverpunten. Probeer het later 
nog eens. Neem contact op met de 
servicedesk van OSO, indien de melding 
zich nogmaals voordoet.

Het Doelsysteem geeft aan dat 
een Terugkoppeling is 
ontvangen, maar dat dit 
systeem deze functionaliteit niet 
ondersteund. Er vindt geen 
verdere verwerking plaats.

SWV 
(doel)systeem

De school waar de melding naar toe wordt 
verstuurd, heeft een systeem dat geen 
functie heeft voor het ontvangen van 
terugkoppelingen van dossiers. Neem 
contact op met de betreffende school.

Het Doelsysteem kent deze 
KoppelSleutel niet

SWV 
(doel)systeem

Er kan geen terugkoppeling verstuurd 
worden naar dit doelsysteem.

Doelsysteem toont informatie 
van Terugkoppeling bij 
overeenkomstig Dossier.

SWV 
(doel)systeem

TC geeft url van (bron)AP (LAS) 
terug aan Doelsysteem 
(SWV/RP).

SWV 
(doel)systeem



MeldenTerugkoppelingDOEL TC AanvragerNietBekend E

MeldenTerugkoppelingDOEL TC AanvragerAanleverpuntNietBeke E

MeldenTerugkoppelingDOEL TC AanvragerNietBeschikbaar E

MeldenTerugkoppelingDOEL TC OngeautoriseerdAanleverpunt E

MeldenTerugkoppelingDOEL TC VerstrekkerNietBekend E

MeldenTerugkoppelingDOEL TC VerstrekkerAanleverpuntNietBek E

MeldenTerugkoppelingDOEL TC VerstrekkerNietBeschikbaar E

MeldenTerugkoppelingDOEL TC OnbekendeKoppelsleutel E

MeldenTerugkoppelingDOEL TC <Geen response> E Technische fout

Het bronsysteem (aanleverpunt 
dat de notificatie meldt) is niet 
bekend bij het Traffic Center. De 
aanvrager is niet gerechtigd om 
de overstapservice te 
gebruiken.

In het Traffic Center register is 
de combinatie van bronBrin en 
bronAanleverpuntIndex niet 
aanwezig.

SWV 
(doel)systeem

De aanvrager is niet gerechtigd om de 
overstapservice te gebruiken. Neem contact 
op met je leverancier.

Het bronAanleverpuntIndex is 
niet geregistreerd voor deze 
aanvrager (bronBrin).

SWV 
(doel)systeem

Het bron aanleverpunt is niet bekend in het 
OSO systeem, hierdoor kan geen notificatie 
melding worden aangevraagd.

De aanvrager (bronBrin) is niet 
gerechtigd om de 
overstapservice te gebruiken.

SWV 
(doel)systeem

Je school is niet aangesloten op OSO. Neem 
contact op met de servicedesk van OSO.

Het OIN van het certificaat komt 
niet overeen met die van de 
geregistreerde leverancier. Het 
bronsysteem (aanleverpunt dat 
Notificatie meldt) is in het Traffic 
Center register geregistreerd 
door een andere leverancier.

Het aanleverpunt 
(bronBrin/bronAanleverpuntInd
ex) is bekend bij OSO, maar 
het aanleverpunt staat 
geregistreerd bij een andere 
leverancier.

SWV 
(doel)systeem

Interne fout bij OSO systeem. Neem contact 
op met de servicedesk van OSO.

De verstrekker (het 
doelsysteem waar de notificatie 
naartoe verstuurd moet worden) 
is niet bekend bij het Traffic 
Center.

SWV 
(doel)systeem

Het aanleverpunt van de school waarmee je 
wilt uitwisselen, is nog niet bekend bij OSO. 
Neem contact op met de betreffende school.

Het meegegeven aanleverpunt 
is niet geregistreerd voor deze 
verstrekker. Het opgegeven 
Aanleverpunt 
(DoelBRIN/APindex) van het 
Doelsysteem is niet bekend.

Het opgegeven Aanleverpunt 
van het Doelsysteem is (nog) 
niet opgenomen in het 
Register.

SWV 
(doel)systeem

Het aanleverpunt van de school waarmee je 
wilt uitwisselen, is nog niet bekend bij OSO. 
Neem contact op met de betreffende school.

De verstrekker is niet gerechtigd 
om de overstapservice te 
gebruiken. Het opgegeven 
Aanleverpunt van het 
Doelsysteem is (nog) niet 
gerechtigd om de 
overstapservice te gebruiken.

De Doelschool is bekend in het 
Register, maar het opgegeven 
Aanleverpunt is (nog) niet 
actief. Dit kan bijvoorbeeld 
veroorzaakt worden doordat de 
URL van dit Aanleverpunt niet 
(goed) is geregistreerd

SWV 
(doel)systeem

De school waarmee je wilt uitwisselen, heeft 
geen actieve aanleverpunten bij OSO. Neem 
contact op met de betreffende school.

De combinatie van 
KoppelSleutel-BronAP--
KoppelSleutel-DoelAP is niet 
bekend bij het TC.

De KoppelSleutel geldt voor 
een specifieke 
Bronaanleverpunt-
Doelaanleverpunt combinatie. 
Deze is niet gevonden in het 
TC register.

SWV 
(doel)systeem

Er heeft zich een interne fout voorgedaan 
tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op 
met je software leverancier.

Het meldende Bronsysteem 
staakt de verdere Notificatie en 
geeft de eindgebruiker hierover 
een foutmelding.

SWV 
(doel)systeem

Er kan geen verbinding gemaakt worden met 
het OSO systeem. Probeer het later nog 
eens.


	Overzicht meldingen

