
Een zorgvuldige overdracht 
Voor een zorgvuldige overdracht is het belangrijk dat alle informatie die op de basisscholen 
beschikbaar is, terecht komt bij de school waar de leerling is aangemeld. Dit met in achtneming van 
de privacy en de algemene verordening gegevensbescherming (=AVG). Enerzijds ligt er een wettelijke 
taak in de overdracht, anderzijds moet nauwkeurig bekeken worden welke dossierstukken precies 
overgedragen mogen worden vanuit de AVG.  

Bovenstaande houdt concreet het volgende in: 

- In het onderwijskundig rapport (=OKR) beschrijft de school, zoals opgenomen in de wet, alle 
informatie die van belang is voor de begeleiding van een leerling.  

- Indien er een OPP aanwezig is, vraagt school aan ouders of zij toestemming geven om dit 
OPP mee te sturen naar de vo-school. Als ouders dit weigeren, maakt school melding in het 
OKR dat er wel een OPP is, maar dat dit niet meegestuurd mag worden. De begeleiding die 
een leerling gehad heeft en de effecten daarvan worden wel beschreven in het OKR.  

- Onderzoeksverslagen, behandelverslagen e.d. mogen alleen meegestuurd worden indien 
ouders akkoord zijn. Belangrijke gegevens die nodig zijn om een inschatting te maken van de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en de benodigde begeleiding worden wel opgenomen 
in het OKR. Dat betekent dat er in het OKR wel opgenomen mag worden welke onderzoeken 
hebben plaatsgevonden en welke eventueel (beschrijvende) diagnoses en adviezen er 
gegeven werden.  

- Uitgangspunt moet zijn dat in een warme overdracht nooit nieuwe zaken aan bod kunnen 
komen. Openheid naar ouders over welke informatie besproken gaat worden is een 
voorwaarde.  

- Ouders hoeven geen instemming te geven voor de inhoud van het onderwijskundig rapport. 
Zij moeten wel altijd inzage krijgen hierin en hen moet de mogelijkheid geboden worden om 
een andere zienswijze toe te voegen aan het dossier. Dit houdt nadrukkelijk niet in dat school 
de inhoud aan moet passen, tenzij er vanuit privacyoverwegingen goede redenen van ouders 
zijn om bepaalde inhoud niet op te nemen. Dit mag nooit ten koste gaan van waardevolle 
informatie voor de andere school over de begeleiding van een leerling.  
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