
Doorlopende leerlijn (PO/VO - PO/PO)

Bij de overstap van PO naar VO, maar ook van PO naar PO, worden diverse persoonsgegevens gedeeld om ervoor te zorgen dat 
leerlingen op een passende plek terecht komen en daar de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen. De informatie voor de  
overstap wordt verzameld in het onderwijskundig rapport (OKR) of overstapdossier. Hierin worden onderwijskundige en  
didactische adviezen en observaties van de (oude) school opgenomen. Het gaat hier met name om administratieve gegevens over 
de leerling en school; onderwijshistorie en leerresultaten; sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag; gegeven of geïndiceerde  
begeleiding; verzuimhistorie. Het rapport dient op een beveiligde manier te worden uitgewisseld.

Informeren van de ouders
Informeer ouders tijdig over het proces van overstappen en het OKR. 
Leg daarbij uit wanneer er inzage wordt  gegeven en wanneer en waarvoor de 
school toestemming zal vragen. Het OKR wordt doorgaans in groep 8 gemaakt.

Koude overdracht OKR
Tijdens de ‘koude overdracht’ dient in het OKR alleen informatie te staan dat 
op het moment van overstappen strikt noodzakelijk is voor het leren en  
begeleiden van de leerling op de nieuwe school.

Warme overdracht OKR
Tijdens de ‘warme overdracht’ wordt een toelichting gegeven op de gegevens 
en informatie in het OKR. Deze overdracht bevordert dat de nieuwe school 
weet wat de leerling nodig heeft om zijn leerlijn ononderbroken voort te zetten. 
Het is niet bedoeld om informatie te delen die niet in het OKR is opgenomen, 
is dit wel noodzakelijk, dan moeten de ouders worden geïnformeerd. Eventueel 
kunnen de ouders hiervoor worden uitgenodigd.

Terugkoppeling 
De ‘oude’ scholen hebben het recht op informatie over de schoolloopbaan van
hun oud-leerling. Dit is geregeld in de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’. Het 
gaat hierbij om een terugkoppeling in de eerste drie leerjaren van het VO via 
het register onderwijsdeelnemers. Hiermee kan de kwaliteit van het 
schooladvies achteraf worden getoetst (voorspellende waarde van het adviezen 
en de Cito-scores).

OKR met bijlage onderzoeksrapport van een specialist

OKR met Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)

OKR

Inzage
Geef ouders inzage in het OKR zodra deze gereed is om over te dragen. Wanneer 
ouders het niet eens zijn met de inhoud, kunnen zij opmerkingen toevoegen.
N.B. De school hoeft de inhoud niet te wijzigen.
Let op! Zijn er bijlagen aan het OKR toegevoegd? Dan geldt onderderstaande:

Wat zijn de stappen en wanneer heb je toestemming nodig?

Geen toestemming voor bijlage vereist
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Inzagerecht: ouders hebben het 
recht om alle persoonsgegevens in te 
zien die over hun en hun kind gaan.

Toestemming: in sommige 
gevallen is toestemming nodig om 
persoonsgegevens te delen.
Wanneer de school toestemming 
krijgt, moet zij dat op elk moment 
kunnen aantonen.
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