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Welkom

Uitwisselen ervaringen m.b.t. het invullen, lezen en interpreteren het 
okidoc.  

1. Voorstelrondje

2. Kijken naar het nieuwe OKI-doc

3. PO en VO in gesprek.



Bespreek in (tafel)groepen

PO VO
Wat deel ik? Wat lees ik?
Hoe weeg ik? Wat zoek ik?
Wat is relevant? Wat doe ik? 

Wat vind je als zorgcoördinator waardevol om over een leerling te lezen in het OKI-doc? Vind je deze informatie doorgaans ook in het 
OKI-doc terug?

Wat vind je als leerkracht/ib’er waardevol om over een leerling mee te geven aan het VO? Kun je deze informatie kwijt in het OKI-
doc?

Maak zo nodig onderscheid in cognitieve, sociaal-emotionele en    werkhoudingsaspecten.



Basisschooladvies: 
niveau + setting = succes! 
• Voorlopig advies (groep 7) 
• Binnen welke setting (groep 7)
• Regulier met/zonder lwoo
• Tussenvoorziening 
• ISK 
• VSO

• Basisschooladvies school
• Onderbouwing van het schooladvies
• Binnen welke setting 
• Toelichting op de setting



Ondersteuningsbehoefte

• Is er extra ondersteuning nodig op de vo-school?
• Is er voor deze leerling een groeidocument opgesteld?
• Is er een dyscalculieverklaring op basis van een erkend onderzoek?
• Is er een dyslexieverklaring op basis van een erkend onderzoek?
• Is er door het samenwerkingsverband PO een toelaatbaarheids-

verklaring afgegeven?

-> beschrijf zo specifiek en concreet mogelijk, wees realistisch



Visie leerling en ouders op het advies?

• Wat is de visie van de leerling en de ouders op het advies?
-> bij ‘nee’ toelichten

• Hebben ouders ingevuld okidoc ingezien? 
-> cruciaal bij begeleidingsgesprekken in het VO



Didactische toetsen huidige schooljaar



LWOO en PRO

• Neemt de leerling deel aan de leerachterstandentoets in het kader 
van de Amsterdamse Kernprocedure LWOO/PrO? 

• Verplicht bij leerlingen met een leerachterstand van tenminste 25 % 
op 2 van de 4 vakgebieden, waarvan in ieder geval één op Begrijpend 
Lezen of Rekenen/wiskunde



Toelichting onderwijsbehoeften

• Toelichting voor VO zeer nuttig, is de basis van ondersteuning, maar 
wordt ook gebruikt bij bijv. evenwichtige klasindeling, bepalen 
mentoraat, etc.  

-> Bevorderend Belemmerend
• Sociaal - emotioneel functioneren
• Gedrag en leer-/werkhouding (nieuw o.a.: impulscontrole)
• Fysieke ontwikkeling  (alleen indien belemmerend)



Toelichting onderwijsbehoeften

• Genormeerde eindtoets        
-> geef aan of er aanpassingen waren bij de afname 
• Grafieken/overzichten leerlingvolgsysteem, ook M8
• Groeidocument indien van toepassing
• Handelingsplan indien van toepassing
• Onderzoekrapportage indien van toepassing
• LAT & SEM verslagen indien van toepassing


