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Overdrachtsprotocol behorend bij de overdracht van kinderopvang naar 
basisschool in de gemeente Oss 
 
Wat is het doel van een overdrachtsformulier kinder(dag)opvang/peuteropvang – basisonderwijs? 

Van elk kind dat 4 jaar wordt en een voorschoolse voorziening als kinder(dag)opvang/peuteropvang  

bezoekt, gaat een overdrachtsformulier naar de basisschool. Dit is van belang voor de doorgaande 

ontwikkelingslijn van het betreffende kind. De basisschool kan op deze manier over goede informatie 

beschikken, de ontwikkeling van het kind volgen en hierop aansluiten. De ouders worden 

gestimuleerd om hun kind vóór 3;9 jaar aan te melden op een basisschool.  

 

Hoe wordt het overdrachtsformulier ingevuld? 

Voor de overdracht wordt het overdrachtsformulier uit het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK! gebruikt. 

Hier kunnen de kindgegevens uit het observatie-registratiesysteem aan toegevoegd worden. 

Deze overdracht kan digitaal plaatsvinden indien ouders daar toestemming voor hebben gegeven. 

 

De ontwikkelinggegevens kind en het overdrachtsformulier KJK!.  

Een pedagogisch medewerker van een kinder(dag)opvang of van de peuteropvang zorgt 6 - 10 

kalenderweken voordat het kind naar de basisschool gaat dat de ontwikkelinggegevens en het 

overdrachtsformulier ingevuld zijn. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de hulpvraag van 

het kind aanleiding kan geven om, met instemming van de ouders, in een vroeger stadium met de 

basisschool contact op te nemen en/of het overdrachtsformulier in te vullen.  

Het KIJK! overdrachtsformulier bestaat uit: 

- een voorblad. Het invullen van de VVE-gegevens bij het onderdeel plaatsing is wettelijk verplicht1.  

- een pagina met beknopte informatie over de begeleiding en ontwikkeling van het kind 

- een pagina met informatie en toestemming door ouders/verzorgers 

De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het ingevulde overdrachtsformulier met toebehoren 

(ontwikkelinggegevens)  door de ouders gelezen en besproken zijn voor de overdracht. De 

opmerkingen en aanvullingen van de ouders kunnen in het overdrachtsformulier vermeld worden in 

het daarvoor bestemde vak “opmerkingen zienswijze ouders/verzorgers”. 

De ouders worden uitgenodigd voor een afrondend gesprek waarbij hun gevraagd wordt het 

overdrachtsformulier te ondertekenen. De ouders geven hiermee toestemming dat dit formulier 

wordt overgedragen aan de basisschool waar het kind naar toe gaat.  

 

Hoe vindt in de praktijk de overdracht vanuit de voorschoolse instelling plaats? 

De “reguliere” overdracht  

Met instemming van de ouders draagt de pedagogisch medewerker die het kind in de groep begeleid 

heeft, zorg voor de overdracht van de schriftelijke informatie. Het overdrachtsformulier wordt door 

een medewerker van de voorschoolse instelling digitaal beveiligd toegezonden (aanvinken ouders 

akkoord, handtekeningen bewaren als voorschool) en/of persoonlijk overhandigd aan de basisschool 

ter attentie van de persoon van de basisschool waarmee afgesproken is dat deze de rapportage in 

ontvangst neemt. De school geeft aan de voorschoolse instelling een bevestiging van ontvangst.  

 

De “warme” overdracht 

Als er sprake is van bijzonderheden, een speciale hulpvraag, of ontwikkelingsbehoefte2 van het kind, 

vindt er (met instemming van de ouders) een mondelinge “ warme” overdracht plaats tussen de 
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voorschoolse instelling en het basisonderwijs. Tijdens de “ warme” overdracht wordt een korte 

toelichting gegeven op het overdrachtsformulier. Belangrijk dat er in de planning rekening mee 

wordt gehouden dat voor kinderen met speciale ontwikkelingsbehoeften of hulpvraag de “warme 

overdracht” bij een leeftijd van uiterlijk 3;9 jaar plaatsvindt. De basisschool heeft dan voor toelating 

tijd om te bekijken of zij een passend onderwijsarrangement kan bieden. Een multidisciplinair 

overleg (m.d.o.) met alle betrokkenen kan voor de start op de basisschool wenselijk zijn.  

De voorschoolse instelling organiseert de “warme overdracht” waarbij er afstemming plaatsvindt 

over: 

- een efficiënte overdrachtswijze en toelichting op het overdrachtsformulier 

- de deelnemers aan het overleg  

- een afspraak over een eventueel vervolg en/of terugkoppeling. 

 

De basisschool als ontvanger van het overdrachtsformulier 

De school maakt intern afspraken over degene die zorg draagt voor: 

- het in ontvangst nemen van het overdrachtsformulier 

- het contact met de voorschoolse instelling; zoals de ontvangstbevestiging,  de “warme” 

        overdracht en de eventuele terugkoppeling 

- het doorgeven van het formulier aan de betreffende leerkracht en/of intern begeleider 

Aan de hand van de informatie in het overdrachtsformulier kan de basisschool zicht krijgen op de 

behoeften van het kind en deze waar nodig afstemmen t.a.v. een passend onderwijsaanbod. 

 

Hoe vindt in de praktijk terugkoppeling vanuit de basisschool plaats? 

Zowel de kinderopvang als de basisschool kunnen op verzoek of bijvoorbeeld in een vast gepland 

“koppeloverleg voor-en vroegschool” aangeven dat zij behoefte hebben aan terugkoppeling na de 

start op de basisschool tussen 3-5 maanden (of eerder wanneer gewenst). Aanleiding kunnen vragen 

en/of geconstateerde bijzonderheden zijn en/of de informatie vanuit de “warme” overdracht en het 

overdrachtsformulier. De basisschool regelt dat ouders hiervoor hun akkoord geven en betrokken 

worden. Bij geen akkoord zal de voorschoolse instelling geïnformeerd worden.  

 

De privacy. 

De kinderopvang is verantwoordelijk voor de naleving van de regels ten aanzien van de AVG-wet 

- Overdracht gegevens en bespreking met betrokkenen alleen met in-/toestemming van de 

ouders/wettelijke vertegenwoordiger(s)/verzorger(s). Toestemming vastleggen. 

- De bewaartermijn voor de handtekeningen ouders (scan opslaan in eigen dossier kinderopvang) 

met overgedragen gegevens KIJK! gedurende twee jaar nadat het kind de peuteropvang en/of 

kinderdagopvang verlaten heeft. De einddatum van het bewaren van KIJK! gegevens kan in het 

systeem aangegeven worden. Na de termijn vernietigen of overhandigen aan de 

ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s)/verzorger(s). 
 

1https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/31/informatieoverdracht-tussen- kinderopvang-en- 

basisonderwijs 
2Als er sprake is van bijzonderheden, een speciale hulpvraag of ontwikkelingsbehoefte dan worden hiermee kinderen 

bedoeld die: 

 - tot de VVE doelgroep behoren - specifieke behoeften hebben gehad in de voorschoolse instelling - gebaat zijn geweest bij 

een bepaalde aanpak in de voorschoolse instelling - een bijzondere thuissituatie hebben die van invloed kan zijn op de 

ontwikkeling van het kind. 
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