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2. Leervorderingen & Cognitieve Capaciteiten

Schoolloopbaan

De Schoolloopbaan moet kloppend zijn en overeenkomen met daadwerkelijke DL 
(Didactische leeftijd) Komt dit niet overeen dan aanpassen.

Schoolwisselingen toelichten met reden (bv. verhuizing) en eventueel andere 
bijzonderheden.



Leerachterstanden / Leerrendement

Leerachterstanden / leerrendement (LA / LR) is belangrijk om aan te geven.

Dit in het bijzonder voor de aanvraag van LWOO of verwijzing naar Pro/VSO. Altijd in 
combinatie met IQ.



Verrijking

Alleen invullen wanneer het aanbod op het VO voor een bepaald vak 1 of meer 
niveaus hoger kan zijn dan het gegeven advies.



IQ Onderzoek

IQ onderzoek (harmonisch/disharmonisch)?

Graag vermelden en toelichten wanneer er sprake is van een disharmonisch profiel.
Een disharmonisch profiel: wanneer er een significant verschil is tussen de verbale en 
performale intelligentie. Dit is meestal een teken dat er iets aan de hand is waardoor 
de ontwikkeling van de verschillende soorten intelligentie niet harmonisch verloopt.



3. Ontwikkeling & Ondersteuning

Typering Leerling

Beschrijf kort en bondig een karakterschets, maar wel inhoudelijk sterk.



Verzuim

Is een belangrijke voorspeller als succes indicator voor het V(S)O.



Begeleiding

Beschrijf de ondersteuning van aanvullende arrangementen naast het aanbod 
van de school.

Begeleiding: wat heeft de school zelf georganiseerd?

Alleen informatie die de V(S)O school nodig heeft omdat de ondersteuning 
gecontinueerd moet worden. Of wat in de toekomst mogelijk nog van toepassing kan 
zijn, denk hierbij aan terugval op bv. gedrag.



4. Advies & Overdracht

Advies verwijzende school

Passend Onderwijs

Beschrijf de ondersteuning vanuit Passend Onderwijs (externe partners; Auris, Viseo, 
SWV PPO/RIBA.

Waar bestond de ondersteuning uit? (Ambulante Ondersteuning, Onderwijs 
Ondersteuning, Schoolmaatwerk Arrangement)

Alleen informatie die de V(S)O school nodig heeft omdat de ondersteuning 
gecontinueerd moet worden. Of wat in de toekomst mogelijk nog van toepassing kan 
zijn, denk hierbij aan terugval op bv. gedrag.



Leerweg Ondersteuning (LWOO) of Praktijkonderwijs (PRO)

Extra tabblad (4b) wordt aan OKR toegevoegd. (begeleiding A t/m E)



5. Gegevens ouders/verzorgers

Zienswijze Ouders (aparte pagina geworden)

Vinkje: Ouders tekenen voor gezien niet voor akkoord!
Er is ruimte voor ouders om een opmerking/aanvulling in het OKR te plaatsen over 
hun zienswijze. Graag toevoegen, niet in plaats van. Duidelijk aangeven 
welke toevoeging van ouders is.



Ouderrol

Drie mogelijkheden:

• Geen digitale communicatie

• E-mail

• Een Inlog voor ouderrol



6. Bijlagen & Status OKR

Bijlagen

• Dyslexieverklaringen / Dyscalculieverklaringen

• Uitslagenblad IQ testen (NIO/ADIT/WISQ/SON-R)

• Onderzoeksverslagen IQ (maximaal 2 jaar oud)

• Diagnostisch onderzoeksverslag (recent, maximaal 2 jaar oud)

• Eventuele rapportages logopedie/oefentherapie/Auris/ (recent, maximaal 2 jaar 
oud)

• Sociaal / emotioneel instrument (Zien. Scol, Viseon)

• Eindtoets.



Handig om nog te weten

Week van de warme overdracht: 12 t/m 16 juni.
De OverstapRoute - Koers VO

In Onderwijs Transparant (start pagina) staan 2 webinars die 
handig zijn over de praktische inzet van het OKR en de Ouderrol

https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#week-van-de-warme-overdracht-po-vo-2022-2023

