Onderwijs Transparant
Algemeen
Ook in het komende schooljaar werken scholen met de POVO-module van Onderwijs Transparant
(OT-POVO). Dit systeem is een beveiligd, webbased platform waarmee de benodigde gegevens van
leerlingen digitaal worden overgedragen van het PO naar het VO en de plaatsingen door het VO
worden terug gecommuniceerd. Hierdoor is de privacy van de leerlinginformatie gewaarborgd. Het
streven is om zoveel mogelijk via OT-POVO te communiceren en losse lijstjes en mails te voorkomen.
Onderwijskundig rapport (OKR)
Om de overdrachtsgegevens van de leerlingen digitaal over te dragen naar het voortgezet onderwijs,
vult de basisschool in OT het onderwijskundige rapport (OKR) in. Daarnaast maakt de basisschool
met behulp van OT een adviesformulier. Dit adviesformulier bevat per leerling een unieke code. Met
deze unieke code krijgt de VO-school toegang tot de gegevens van de leerling. De VO-school geeft
vervolgens -als een toelatingsbesluit is genomen- in OT aan of de leerling wordt geplaatst.
Voor elke leerling wordt in OT dus een OKR ingevuld. Voor reguliere leerlingen zijn de vragen in het
OKR beperkt. Voor leerlingen die in het VO (mogelijk) extra begeleiding nodig hebben, bevat het OKR
een extra set met vragen. Deze klappen automatisch uit aan de hand van vragen in het OKR.
Vervolgens kan aangegeven worden of het gaat om extra ondersteuning door de VO-school, een
aanvraag voor lwoo of Pro, of een aanvraag voor VSO.
Ouders tekenen de geprinte definitieve versie van het OKR dat vervolgens 5 jaar op de PO-school
bewaard blijft.
Zorgprocedure, Zorgadviesformulier
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, meld je bij het Samenwerkingsverband met behulp
van het Zorgadviesformulier (ZAF, voorheen ook wel Startformulier genoemd) in OT. Je vindt dit
formulier achter het tabblad: Zorgprocedure (en dan klikken op zorgadviesformulieren). Doe dit voor
je leerlingen met een ondersteuningsbehoefte lwoo, pro of vso uiterlijk 15 november. Zo wordt een
complete aanmelding voor 1 februari haalbaar!
We vragen je ook andere leerlingen met een groeidocument die naar regulier VO gaan met het
zorgadviesformulier te melden.
Ouders tekenen dit ingevulde startformulier omdat ze toestemming moeten geven voor eventueel
aanvullend onderzoek. Deze handtekening blijft op de basisschool en in OT vink je aan dat de ouders
de informatie in OT hebben gezien en de mogelijkheid hebben gekregen om hun visie weer te geven.
Plaatsingswijzer in OT
De plaatsingswijzer die wij gebruiken is een regionaal instrument. OT heeft dit instrument voor onze
regio ingebouwd in het programma, maar in de handleiding van OT vind je geen informatie over onze
plaatsingswijzer. Daarom hier enkele punten van aandacht.
Om ervoor te zorgen dat de plaatsingswijzer in Onderwijs Transparant zichtbaar is voor de VO-school
die de leerling ontvangt, is het nodig om per leerling de plaatsingswijzer op definitief te zetten.
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Adviesformulier
De basisschool maakt voor alle leerlingen met behulp van Onderwijs Transparant een adviesformulier
(AF). Het adviesformulier kan pas definitief worden gemaakt in OT als het OKR op definitief staat.
Ouders tekenen de print van het formulier. Dit adviesformulier bevat een unieke code (per leerling).
Deze formulieren gaan naar de VO-school, uiterlijk 15 maart en voor leerlingen lwoo, Pro en VSO
uiterlijk 1 februari. Met de ontvangen unieke code krijgt de school voor V(S)O toegang tot de
gegevens van de leerling.
Daarmee start de toelatingsprocedure op de VO-school. Wanneer de VO-school een toelatingsbesluit
heeft genomen, geeft de school dit besluit aan in Onderwijs Transparant. De basisschool en het
Samenwerkingsverband kunnen dan zien of de leerling is toegelaten.
Invoeren eindtoets en herziene adviezen
Het invoeren van de eindtoets en de herziene adviezen in OT kan in bulk. Kijk op Werkwijze rond
eindtoets - Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland & Rijnstreek (swv-vo-mhr.nl) voor de
planning van de invoering. De actuele handleiding voor het invoeren vind je onder Help in OT zelf.
Invoeren leerlingen uit groep 7
Er is geen noodzaak om de leerlingen uit groep 7 al in OT in te voeren. Wanneer je dit wel wil doen,
let er dan op dat je ‘Wissel van schooljaar’ gebruikt. Deze functie vind je onder het tabblad
‘Gegevens’ op de homepage. Kies voor groep 7-leerlingen het schooljaar waarin ze in groep 8 zullen
zitten en druk op Opslaan.
Inlog OT
https://start.onderwijstransparant.nl
Technische ondersteuning:
Zie de handleiding in de POVO-module van OT. Als je het daar niet vindt, bel of mail dan de helpdesk
van OT: 088-220.07.00. mhr@othelpdesk.nl
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