
Wat staat er in een onderwijskundig rapport van MOVARE?

Onderwijskundig rapport POVO



Van overdracht met LDOS naar onderwijskundige overdracht met OSO  

Aanleiding 



Veel verschillen en frons aan VO-kant

Veel verschillen gezien in: 

- Aanleveren 

- Informatie 

- Kwaliteit 

Beginsituatie 



Wat zijn mogelijke oorzaken van deze verschillen?

Onvoldoende richtlijnen ten aanzien van inhoud. 

Gebrek aan tijd.

Gebrek aan ondersteuning. 

Andere beginsituaties scholen. 

Beperkte samenwerking bovenschools met VO, 

intakers wisten niet goed wat ze konden 

verwachten.  

Oorzaak



Dat kan beter! Wat willen we bereiken? 

PO

Met zo weinig mogelijk maar wel complete data een leerling 
een zo goed mogelijke start geven op het vervolgonderwijs. 

VO

Het Voortgezet onderwijs in Parkstad e.o. verwacht een 
kwalitatief sterk en geordend onderwijskundig rapport 
waardoor zij de beginsituatie van een kind kunnen inschatten. 

MOVARE 

Sterke samenwerking met het VO en vertrouwen in 
schooladvies PO. Scholen stimuleren in hun kwaliteit en 
samenwerking met vervolgscholen, zoals het VO.

Doelstelling



Hoe gaan we dat doen? 

PO

Herkenbare groeinotities ParnasSys volgens richtlijnen om het gegeven schooladvies 
te onderbouwing (volgende dia)

Letten op kwaliteit, objectief taalgebruik en ordelijkheid, zoals schuine tekst weg en 
‘Niet van toepassing’ als iets leeg blijft. Reflecteer eigen werk of vraag hulp. 

VO 

Vertrouwen uitspreken in procedure, evaluatie in april 2021

MOVARE

Webinars rondom zorgvuldige POVO-procedure voor groter publiek (zie latere slide)

Verhelderende begrippenlijst voor intakers om OKR goed te lezen

Presentatie op VO-scholen: “Hoe ‘lees’ ik een OKR van MOVARE?’ 

Oplossing 



Welke richtlijnen adviseert MOVARE rekening mee te houden? 

Het onderwijskundig rapport van MOVARE ontstaat door minimaal 4 en maximaal 6 notities die 
toegevoegd worden aan het OSO. 

Richtlijnen MOVARE 

1 

CF 

2 

BF

3 

UIT (vanaf M6 en gecommuniceerd met 

ouders vanaf E6)

4 

OOB

5 

MED

6

THUIS

Zie volgende 

dia 

Zie volgende 

dia 

Didactische onderbouwing met vier domeinen 

(BL, RK, TL, SP) altijd in relatie tot schooladvies 

Cognitieve onderbouwing, denk bv aan 

mogelijkheden in relatie tot schooladvies 

Sociaal emotionele onderbouwing, denk bv aan 

meetinstrumenten en eigen oordeel in relatie tot 

schooladvies 

Beschrijving 

onderwijs-

ondersteuning. 

Gegeven 

begeleiding en 

adviezen.

Indien 

punt 

van 

zorg. 

Indien 

punt 

van 

zorg.



Gedrag en leerwerkhouding 

Wat zijn compenserende en mogelijk belemmerende leerlingfactoren in relatie tot je schooladvies? In 

de bestaande notities CF en BF dienen indien relevant voor de nieuwe onderwijssetting opgenomen te 

zijn: 

Tips onderbouwing 



Didactische onderbouwing 

Doublure wordt niet standaard verwerkt in 
ParnasSys. Hou wel rekening met een doublure en 
betrek het in je didactische onderbouwing.

NB: een doublure bij keuze PrO moet verwerkt 
worden in het systeem op leerlingniveau voor het 
samenwerkingsverband. Meestal is het helder, maar 
soms bevindt een kind zich in het gebied rond PrO en 
Basis Mijn advies is dan twee rendementen te 
berekenen en te wegen: Wat is de beste plek?

Mogelijk voor deze doelgroep een aparte 
bijeenkomst met een expert van PPL en het SWV?

Tips onderbouwing 



Cognitieve onderbouwing 

Wat weet je cognitief over deze leerling? Geef richting aan bij NSCCT en alleen als ouders akkoord zijn, 

maar dat geldt voor alles. Omschrijf je cognitieve bevindingen altijd in relatie tot je schooladvies. 

Tips onderbouwing 



Sociaal emotionele onderbouwing 

Wat weet je sociaal emotioneel over deze leerling? Wat heb je in een LVS verzameld (bv ZIEN! of 
VISEON) over deze leerling en wat zijn je eigen bevindingen? Omschrijf je sociaal emotionele 
bevindingen altijd in relatie tot je schooladvies. Je kunt hier ook putten uit je notities CF en BF

Tips onderbouwing 



Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

Wat zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in relatie tot je schooladvies? In de bestaande notitie 

OOB dient indien relevant voor de nieuwe onderwijssetting ook opgenomen te zijn: 

Tips onderbouwing 



Verzuim Alleen ongeoorloofd indien punt van zorg. Eigen schoolinschatting. 

Eindtoets naleveren Doen we samen na eindtoets bij webinar 4, zie volgende slide. 

IQ-testen Alleen als je het met als doel hebt aangevraagd om het onderwijs te vervolgen, bv 

vervroegd testen voor SWV en bij PrO-leerlingen. In die gevallen gaan altijd leerresultaten mee.

ParnasSys is vraag gesteld om een apart veld in OSO te maken voor wens ouder, wens leerling. Zorg 

tot die tijd dat het ofwel bij Opmerkingen staat onder de inzageverklaring ofwel in de notitie UIT. 

Leerlingen met voorheen LWOO duidelijk herkenbaar maken bij onderbouwing. Denk bv aan 

voorbeeldtekst: ‘Leerling heeft behoefte aan leerwegondersteuning’ Hier is trouwens sprake van als 

twee vakgebieden tussen 50% en 75% leerrendement zitten. Let op met doublure soms nog meer, dus 

bevindt een kind zich in grijs gebied tussen PrO en LWOO? Vraag hulp bij het wegen.

Andere relevante zaken…



Dit was deel 1 van een serie webinars, wat komt er nog meer dit schooljaar?

1 (OP6) Webinar tijdspad POVO en afspraken onderwijskundig rapport (november)

2 (OP8) Webinar totstandkoming schooladviezen (januari) 

3 (OP6) Webinar OSO technisch regelen en evaluatie onderwijskundig rapport (februari)

4 (OP8/OR1) Webinar eindtoets importeren, heroverwegen en bijstellen (april)

5 (OR3) Webinar evaluatie van je schooladviezen op basis van niveau VO3 (mei)

Serie webinars rondom POVO-procedure



Zorgvuldigheid en vijf heldere voorwaarden

- Dataminimalisatie

- Gelijke kansen voor kinderen binnen MOVARE

- Hoge kwaliteit

- Advies van het PO is leidend

- Aanleveren met OSO met bestaande informatie uit ParnasSys

Heb je twijfels, voelt iets niet goed? Laat het dan weten! De link is vanaf dinsdag beschikbaar via 

directies. Blijf iig vragen, dat doen wij ook! Wat vond je ervan? Geef je antwoord in de chat. 

Afsluiting 
Samengevat en afsluiting



Dank voor jullie aandacht.

De link om terug te kijken is vanaf dinsdag via 

directies beschikbaar. 

Leander en Janine 


