
Het Onderwijskundig Rapport (OKR) 

In de  Artikel 8.17 Wet voortgezet onderwijs 2020 staat dat deze gegevens (lees: OKR) gebruikt 

mogen worden ten behoeve van de in- en uitschrijving van een leerling. Het overstapdossier of OKR 

wordt niet genoemd bij de gegevens die nodig zijn voor de aanmelding. Het OKR of overstapdossier 

wordt dus pas na aanmelding opgevraagd, wanneer de school gaat bepalen of ze de leerling een 

passende plek kan bieden en dus kan inschrijven. Houd er dus rekening mee dat het overstapdossier 

of OKR niet ‘te vroeg’ wordt uitgewisseld. Het overstapdossier of OKR mag niet worden gebruikt voor 

‘selectie aan de poort’ van leerlingen. 

Uit: https://www.overstapserviceonderwijs.nl/faq/wanneer-mag-ik-het-overstapdossier-of-

onderwijskundig-rapport-okr-opvragen-of-uitwisselen/  

Inhoud van het onderwijskundig rapport 

In het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens worden regels gegeven voor het uitwisselen 

tussen scholen van gegevens over leerlingen. Daarin staat dat het onderwijskundig rapport niet meer 

mag bevatten dan: 

• administratieve gegevens; 

• gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; 

• gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; 

• gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; 

• gegevens omtrent de verzuimhistorie. 

Uit de toelichting bij het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens en uit de AVG volgt verder: 

• Er mogen alleen gegevens worden uitgewisseld die strikt noodzakelijk zijn voor het leren en 

begeleiden van de leerling op een volgende school op het moment dat een leerling overstapt. 

• Uitwisseling van het onderwijskundig rapport mag uitsluitend bij de overstap van een leerling 

naar een andere school. 

• Ouders hebben inzage- en correctierecht bij de uitwisseling van het onderwijskundig 

rapport. Onder correctierecht valt ook het laten verwijderen van onderdelen die niet strikt 

noodzakelijk* zijn. 

• Scholen zijn verplicht ouders actief te informeren over de inhoud van het onderwijskundig 

rapport. 

• Professionele indrukken kunnen niet gecorrigeerd worden, maar als de ouders hierbij 

bezwaren hebben dan dient dit vermeld te worden in het dossier. 

• De opmerkingen en visie van de ouders moeten op verzoek worden toegevoegd aan het 

dossier. 

 

* Het begrip strikt noodzakelijk moet zo restrictief mogelijk worden uitgelegd, het mogen 

sowieso geen gegevens zijn die ouders niet kennen of hadden kunnen kennen. Dus ook een 

“professionele indruk” moet eerst met ouders zijn gedeeld en als ouders gemotiveerd 

aangeven waarom die indruk niet juist kan zijn, moet daarmee rekening worden gehouden. 

 

➔ Te allen tijde blijft gelden dat alleen díe informatie mag worden gedeeld die bestemd is voor 

het doel: dataminimalisatie. 
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