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OKR Onderwijskundig rapport Overgang PO-VO 

1. Leerlinggegevens
Achternaam leerling 
Voornamen 
Roepnaam 
geboortedatum 

2. Gegevens verwijzende instelling
Naam verwijzende instelling 
Onderwijsvorm ☐ Basisonderwijs

☐ Speciaal basisonderwijs
☐ Speciaal onderwijs
☐ Anders:

Huidige groep/leerjaar 
Adres 
Postcode en Woonplaats 
Telefoonnummer 
Emailadres 
BRIN-nummer 
Naam directeur 
Naam contactpersoon 
Telefoonnummer contactpersoon 

3. Verwijzing(s)/advies
Type onderwijs Leerweg Advies basisschool Evt. schooleigen 

stroom 
Praktijkonderwijs (*) 
VMBO-LWOO (*) Basisberoepsgerichte leerweg 
VMBO-LWOO (*) Kaderberoepsgerichte leerweg 
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 
VMBO Gemengde leerweg of theoretische 

leerweg (**) 
HAVO HAVO 
VWO Atheneum 
VWO Gymnasium 

(*) Indien u deze vorm van onderwijs adviseert, moet de bijlage Ondersteuningsbehoeften door de school en de ouders 
worden ingevuld en bijgevoegd. 
(**) Maak uw keuze duidelijk. 

Nadere informatie: 
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4. Schoolloopbaan
Volgt Nederlands onderwijs sinds 
Leerling is op huidige school vanaf 
Heeft de leerling gedoubleerd? 
Zo ja, in welke groep? 

5. Verzuim in de afgelopen twee jaar (invullen indien er zorgen zijn rondom het verzuim)
Hoeveel dagdelen heeft de leerling 
verzuimd 
Is er contact geweest met 
leerplicht? 

☐ ja ☐ nee

Is voor de leerling een formulier 
Kennisgeving Ongeoorloofd 
Verzuim ingevuld? 

☐ ja ☐ nee

Datum contact Leerplicht 
Contactpersoon Leerplicht 
Eventuele toelichting 

6. Didactische gegevens van de laatste drie schooljaren voor technisch lezen, begrijpend lezen,
spelling en rekenen

Een uitdraai van het LVS als bijlage worden bijgevoegd, waarop onderstaande gegevens zijn vermeld. 
Naam gebruikte 
toets 

Niveau 
gebruikte 
toets 

Afname 
datum 

Ruwe 
toets 
score 

Vaardig 
heids- 
score 

Cito 
niveau 

Didactische 
leeftijd 
equivalent 
(dle) 

Didactische 
leeftijd (dl) 

Leer- 
achter 
stand 

7. Entreetoets CITO (indien aanwezig)
Groep Afnamedatum taal rekenen wereldoriëntatie studievaardigheden totaal 

8. Eindtoets (indien aanwezig)
Toets Groep Afnamedatum Score 
Eindtoets 

Taalscore Rekenscore Studievaardigheden Wereldoriëntatie 
Percentielscore 

Andere eindtoets (indien aanwezig) 
Toets Groep Afnamedatum Score 



Pagina 3 van 7 

9. Andere test-/onderzoeksgegevens
Toets/instrument Gericht op Afnamedatum Niveau Score Bijlage 

toegevoegd 
☐ ja
☐ nee
☐ ja
☐ nee
☐ ja
☐ nee

10. Sociaal-emotionele ontwikkeling/competenties
Gebruikt volgsysteem Viseon/Leefstijl/SCOL/OVM/etc. (bijlage toevoegen)

Andere instrumenten (SVL/AVL/etc.) 

11. Een indicatie van het gedrag in relatie met school
Contact met medeleerlingen   Negatief     Positief 
Contact met leerkrachten en o.o.p. Negatief   Positief 
Werkhouding/taakaanpak Negatief   Positief 
Concentratie   Negatief       Positief 
Doorzettingsvermogen Negatief  Positief 
Zelfstandigheid Negatief   Positief 
Huiswerkgedrag Negatief   Positief 

12. Leerlingkenmerken
De bevorderende (of positieve) factoren van dit kind zijn:
 Op het gebied van leren: 

 Op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling en/of 
 gedrag: 

 Met betrekking tot de thuissituatie: 

 Overige factoren: 

☐ ja ☐ nee
 

☐ ja ☐ nee



Pagina 4 van 7 

De belemmerende factoren van dit kind zijn: 
 Op het gebied van leren: 

 Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of gedrag: 

 Met betrekking tot de thuissituatie: 

 Overige factoren: 

Bij specifiek onderwijsbehoeften vragen wij u de bijlage ondersteuningsbehoeften in te vullen en bij 
te voegen. 

Is er sprake van gediagnosticeerde beperkingen? 
Beperking Vastgesteld door Instantie Datum 

13. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

TLV ☐ ja ☐ nee
Datum 
Zo ja, reden waarom het kind nog op 
basisschool is 

☐ wachtlijst
☐ ouders geven geen toestemming

☐ anders:

Aanvraag TLV-traject ☐ ja ☐ nee
Zo ja, welke stappen zijn ondernomen? ☐ aanmelding

☐ intake zorgteam
☐ onderzoek
☐ advies
☐ aanvraag

Eventuele toelichting 
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Onderwijsarrangement cluster 1 en 2 
Aanvraag ingediend ☐ ja ☐ nee
Arrangement ☐ ja ☐ nee ☐L ☐M ☐I
Indicatie voor REC cluster ☐1 ☐2
Indicatienummer 
indicatiedatum 
Indicatie einddatum 
Naam van de REC school die de ambulante 
begeleiding verzorgt 

14. Dyslexie
Is er een vermoeden van dyslexie? ☐ ja ☐ nee
Is er sprake van gediagnosticeerde dyslexie? ☐ ja ☐ nee

15. Speciale begeleiding in de afgelopen twee jaar
Ontving de leerling speciale 
begeleiding? 

☐ ja ☐ nee ☐ intern ☐ extern

Van wie? Naam begeleider / organisatie onderwerp 

Heeft de speciale begeleiding 
voldoende effect gehad? 

☐ ja
☐ nee

Heeft de leerling nog extra 
steun/begeleiding nodig? 

☐ ja
☐ nee

Zo ja, op welk gebied en wat is daarbij de hulpvraag 

16. Eventuele toelichting op het onderwijskundig rapport
Toelichting 

Is het gewenst dat de 
ontvangende school 
contact opneemt van 
de 
verwijzende school? 

☐ ja ☐ nee
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17. Bijlagen en verzending
Bijlagen ☐ Begeleidingsplan

☐ Handelingsplan
☐ Ontwikkelingsperspectief
☐ LVS didactische gegevens
☐ LVS gegevens sociaal-emotionele ontwikkeling
☐ Rapportage (ontwikkelings-)psychologisch onderzoek
☐ Rapportage orthopedagogisch onderzoek
☐ Rapportage logopedisch onderzoek
☐ Gediagnosticeerde beperkingen
☐ Bijlagen OKR Ondersteuningsbehoeften school / ouders
☐ Gediagnosticeerde beperkingen

☐ Anders, nl.

Het onderwijskundig 
rapport wordt 
toegezonden aan de 

☐ Permanente commissie leerlingenzorg voortgezet onderwijs
☐ School voor voortgezet onderwijs waar uw kind wordt aangemeld
☐ School voor praktijkonderwijs waar uw kind wordt aangemeld
☐ Commissie voor indicatiestelling voor TLV
☐ School voor speciaal onderwijs waar uw kind wordt aangemeld

18. Ondertekening namens de verwijzende instelling
Plaats 
Datum 
Naam directeur 
Handtekening directeur* 

Naam contactpersoon 
Handtekening 
contactpersoon* 

19. Zienswijze ouder(s)/verzorger(s)
De ouder(s)/verzorger(s) hebben kennis 
genomen van de inhoud van het 
onderwijskundig rapport en de bijgevoegde 
bijlagen 

☐ ja ☐ nee

De ouder(s)/verzorger(s) stemmen in met het 
verwijzingsadvies 

☐ ja ☐ nee ☐ n.v.t.

De ouder(s)/verzorger(s) zijn geïnformeerd over 
de (digitale) overdracht van gegevens. 

☐ ja ☐ nee

  Eventuele opmerkingen van de ouders 
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20. Ondertekening door de ouder(s)/verzorger(s)
Plaats 
Datum 
Naam ouder(s)/Verzorger(s) 
Handtekening 
ouder(s)/Verzorger(s)* 

Naam ouder(s)/Verzorger(s) 
Handtekening 
ouder(s)/Verzorger(s)* 

Naam contactpersoon 
Handtekening contactpersoon* 

Ouder(s)/Verzorger(s) geven hiermee toestemming voor het overdragen van leerlinggegevens aan de 
vervolgschool. Deze toestemming is alleen noodzakelijk indien specifieke sociaal-emotionele gegevens zijn 
ingevuld, de bijlage Ondersteuningsbehoeften is ingevuld, of als er bijlagen zijn toegevoegd waarin 
onderzoeksgegevens zijn opgenomen. 

*Voor het digitaal ondertekenen van het document dient u adobe acrobat reader te downloaden
https://get.adobe.com/nl/reader/

https://get.adobe.com/nl/reader/
https://get.adobe.com/nl/reader/
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