
 

OSO dossier werkwijze  

In dit document wordt beschreven welke bijlagen er aan het OSO dossier toegevoegd kunnen 
worden om de VO school een zo volledig en compleet mogelijk beeld te geven van de leerling.  

Kopieën van rapporten, beschikking etc. 

In de loop der tijd zijn vele basisscholen ertoe overgegaan kopieën van diverse rapporten mee te 
sturen bij het inlichtingenformulier. De VO scholen stellen dat erg op prijs. Heel graag beschikt 
de VO school over onderzoeksrapporten, uitgebreidere testgegevens, uitgebreidere uitslagen en 
dergelijke. Hieronder volgt een (mogelijkerwijs niet volledig) lijstje van gegevens waarvan de VO-
school graag een kopie ontvangt.  

Voor het toezenden van de kopieën is de toestemming van de ouders noodzakelijk. Waar 
voorheen de ouders het inlichtingenformulier tekenden is dat dit jaar niet meer het geval. Het is 
voor de basisschool wel noodzakelijk om over de handtekeningen van de ouders te beschikken. 
Mogelijk kunnen deze op een apart blad verzameld worden. 

Indien aanwezig ontvangen wij graag een kopie, als bijlage, in het OSO dossier van: 

 de rapportage van SOS / OBD 
 een dyslexierapport 
 een faalangstonderzoek 
 een ADHD-onderzoek 
 de Cito-entreetoets 
 de Cito-eindtoets 
 een intelligentieonderzoek 
 een psychologisch onderzoek 
 overige gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
 een LGF-beschikking 
 groeidocument 
 handelingsplan en/of begeleidingsplannen (of relevante delen daaruit) 
 …… 

 
 

 



De naamgeving van de bijlagen:  

Deze bestaat uit drie onderdelen:  BrinPO_initialen leerling1_inhoud document  
bv. een dyslexie onderzoeksrapport (pdf bestand) van Kees Jansen van De  Kei (Brin 10VM). Dit wordt 
dan: 10VM_KJ_dyslexie.pdf 

 _NIO (of _OBD) 
 _testen 
 _dyslexie 
 _LGF_bijlage 
 _groeidocument 
 _warme_overdracht_informatie2 
 _gedragsvragenlijst 
 _psychodiagnostisch_onderzoek 
 _psychologisch_rapport 
 _handelingsplan 
 _ontwikkelingsperspectief 

 
Voorkeur voor de bijlage is het PDF formaat. 
Het is niet de bedoeling dat de basisschool voor elke leerling deze bijlagen maakt, maar slechts 
indien zij aanwezig zijn en van belang zijn voor de warme overdracht. Het voordeel van het volgen 
van deze naamgeving is dat er altijd nagegaan kan worden wat er is meegestuurd. 

 

Hoe om te gaan met de eindtoets 
De uitslag van de eindtoets wordt op een later tijdstip door het PO toegevoegd aan het OSO 
dossier van de betreffende leerling. De dossiers worden vervolgens door de VO school weer 
opgehaald. 

                                                            
1 initialen zijn twee of drie letters van de naam van de leerling (afhankelijk van het aantal leerlingen in een 
klas). 
2 Het gaat hier om het document “informatie warme overdracht”. De keuze is om dit formulier vooraf in te 
vullen of de vragen te bespreken tijdens de warme overdracht. 


