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Wat komt er aan de orde?

1. Gemaakte afspraken PoVo

2. Relevante wetgeving en zorgplicht

3. Perspectief van continuïteit van zorg en ondersteuning

4. Bescherming persoonsgegevens

5. Kernvragen warme overdracht



1. Gemaakte afspraken 2017-2018

• Overdrachtsdocumenten alle leerlingen:

1. OSO Overdrachtsformulier.

2. A. ESIS Scholen: OKR uit ESIS 
B. ParnasSysscholen: Document OKR (via POVO)

3. A-4 Grafisch overzicht Cito LVS

NB alle toetsgegevens van de laatste 3 schooljaren

• Overdrachtsdocumenten leerlingen ondersteuningsbehoeften:

1. Alle documenten zoals hierboven

2. OPP/ teksten arrangementen

3. Inzet extra ondersteuning en effecten

4. Relevante rapportages (intelligentieonderzoek, psychologisch onderzoek, motorisch onderzoek, enz. )



Grafische weergave LVS



Wettelijke basis OKR

Basis is het besluit overheid: OKR mei 2012

1. Administratieve gegevens

2. Onderwijshistorie, leerresultaten

3. Sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag

4. Gegevens m.b.t. gegeven of geïndiceerde begeleiding

5. Verzuimhistorie



OKR van groot belang

• Onderbouwing van advies

• Basis voor ondersteuning en inzet van een Ontwikkelingsperspectief en preventie

• Basis voor samenstelling groepen

• Basis voor de mentor

• Basis voor communicatie docenten

• Startpunt van leerlingdossier

• Materiaal voor leerlingbesprekingen



2. POVO en recente wetgeving

• Wetgeving advies basisonderwijs:
Schooladvies leidend en alle andere info is aanvullend

• Besluit OKR mei 2012

• Wet Passend Onderwijs
Regelt zorgplicht, omgaan met ondersteuning

• Inrichtingsbesluit Voortgezet Onderwijs
Uiteindelijke beslissing over plaatsing wordt genomen door bevoegd gezag VO

• Wet voortgezet onderwijs over toelating leerlingen lwoo en PrO en de noodzaak 
aanvullende informatie



Op zoek naar een passende plaats?

• Onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerling op de 5 IVO-velden

• Vraagstelling: kunnen wij het aan op basis van het schoolondersteuningsprofiel?

• Onderbouwing van antwoord school VO

• Zorgplicht: School voor VO op zoek naar alternatief (regulier of VSO)

• Uiteraard:
In overleg met school PO en ouders

• Indien gewenst: Adviesaanvraag bij SWV ‘en (TAC-ACT)



Schakel samenwerkingsverbanden in

• Binnen de SWV’en voldoende expertise over primair-, voortgezet en speciaal 
onderwijs

• Expertise van de schoolondersteuningsprofielen VO-scholen

• Organiseren van overleg van ACT en TAC
met betrokken scholen en indien gewenst met ouders



4. Bescherming persoonsgegevens bij de overdracht

De basis voor het OKR:

• Artikel 42 wet primair onderwijs
Artikel 43 Wet Expertise Centra

• Ouders ontvangen afschrift 

• Ouders hebben inzage en correctierecht, professionele indrukken van de school 
kunnen niet gecorrigeerd worden

• OKR hoeft niet voor akkoord ondertekend te worden door ouders

• Maar is geen vrijbrief door de werking van de Wet bescherming 
persoonsgegevens.



Wetgeving bescherming persoonsgegevens

• Privacy gevoelige gegevens

• Strikt gebruik voor het leren en begeleiden

• Overgedragen gegevens niet naar derden ook niet naar instellingen jeugdzorg

• Beveiligde digitale overdracht

• Ouder heeft inzage en correctierecht 

• Informatie over geloof, geboorteland, etniciteit en ras niet relevant (behalve 
indien zinvol voor leerproces)



5. Uitgangspunten warme overdracht

• Ga uit van een professionele dialoog met een positieve en eerlijke grondhouding

• Bundel alle ook bij ouders bekende beschikbare informatie

• Warme overdracht kan inhoudelijk niet heel anders zijn dan informatie OKR (wet 
bescherming persoonsgegevens)

• Ken elkaars mogelijkheden / SOP’s

• Onderscheid tussen feiten en meningen

• Maak open en eerlijke afwegingen



Tips

• Vergroot je kennis over het voortgezet (speciaal) onderwijs

• Schakel tijdig hulp in, ook hulp van collega’s

• Ga tijdig in gesprek met ouders

• Houd het bij feiten

• Deel zorg met ouders

• Blijf te allen tijde professional
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