
 

 

Speciaal basisonderwijs en het Leerjaar – januari 2016 

Voor het Speciaal Basisonderwijs is het nodig om een aantal aanpassingen door te voeren die te maken 

hebben met het leerjaar. Tot nu toe kon u in ESIS zien dat bij elke groep de onderwijssoort SBO met 

leerjaar S vermeld werd. Aan BRON heeft ESIS altijd een leerjaar {1-8} doorgegeven op dezelfde manier 

als in het speciaal onderwijs. Het leerjaar voor het speciaal onderwijs is feitelijk het verblijfsjaar.  

Dit veroorzaakte voor veel SBO-scholen problemen met BRON. DUO wilde namelijk dat de SBO-scholen 

het leerjaar 8 aan zouden passen voor de leerlingen die langer dan 8 jaar basisonderwijs volgden, die in 

dat schooljaar nog niet uitstroomden naar het voortgezet onderwijs en voor wie nog geen Advies was 

ingevuld. 

Rovict heeft dit aangekaart bij DUO en in 2014-2015 is hierover met het Ministerie en de PO-Raad 

overlegd. De uitkomst van dit overleg is dat het Ministerie wil vasthouden aan de eis dat ook SBO-

scholen het leerjaar moeten aanleveren zoals BO-scholen dat doen. Dit heeft voor u een aantal gevolgen, 

die u wellicht extra werk opleveren, maar die ook weer nieuwe mogelijkheden bieden.  

Door gebruik te maken van het leerjaar zoals in het BO kan een SBO-school de schoolloopbaan van een 

leerling beter overzien. U kunt namelijk volledig gebruik maken van de mogelijkheden van Toetsen, 

Groepsplannen, Opbrengsten en Managementinformatie. 

Het leerjaar voor het primair onderwijs is een indicatie van het niveau van het onderwijs dat aangeboden 

wordt. Een aanvullende eis van DUO is dat uitsluitend leerlingen die uitstromen in leerjaar 8 mogen 

worden ingedeeld. DUO controleert in maart of u voor alle leerlingen van leerjaar 8 wel een Advies heeft 

aangeleverd. 

 

In deze tekst wordt beschreven wat er in ESIS voor u verandert en hoe u daarmee kunt omgaan. 

In ESIS verandert  de manier waarop u bij een groep de onderwijssoort (leerjaar) kunt bepalen. 

DUO verwacht dat alleen leerlingen die aan het eind van een schooljaar in leerjaar 8 zitten, naar het VO 

gaan. Voor DUO is het niet nodig om leerjaren van vorige schooljaren te corrigeren. 

Schooljaar 2015-2016 is voor ESIS en voor u een overgangsjaar waarin het leerjaar S en het leerjaar 1-

8 beiden kunnen voorkomen.  

In het schooljaar 2016-2017 kunt u in ESIS uitsluitend werken met onderwijssoorten met een leerjaar 1-

8. 

 

Stappenplan voor het wijzigen van het leerjaar bij de leerlingen 

1. Bepaal welke aanpak voor u geschikt is (A, B of C) en stel vast of u in dit schooljaar met 

Groepsplannen werkt. Als u met Groepsplannen werkt, is er voor aanpak A en C een andere 

werkwijze nodig. 

2. Voer de geadviseerde handelingen uit voor alle leerlingen. Als u in ESIS met Groepsplannen werkt 

voer dan de handelingen alleen uit bij leerlingen van groep 8, die nog niet de school verlaten. 

3. Controleer of bij de leerlingen het juiste leerjaar aanwezig is met het overzicht Leerlingen - 

Leerlingenlijst instelbaar/invullijst. Vink daar aan dat u ook de Huidige onderwijssoort wilt zien. Op het 

overzicht ziet u dan het leerjaar. Het is de bedoeling dat bij alle leerlingen een leerjaar 1-8 staat. 

Controleer de leerjaren vooral bij de leerlingen bij wie leerjaar 8 staat. 

4. Wissel gegevens met BRON uit. Voor sommige leerlingen zal het leerjaar gewijzigd zijn. Als u kiest 

voor “ESIS selecteert “ dan ziet u vanzelf welke leerlingen naar BRON verstuurd moeten worden. 

5. Als BRON aan u doorgeeft dat u voor leerlingen van groep 8 het advies niet heeft ingevuld, vul dan óf 

het Advies in óf geef de leerling een indeling in onderwijsgroep met leerjaar 7. 

6. Bij een nieuwe inschrijving dient u de leerling in te delen in een groep en een onderwijssoort met een 

leerjaar {1-8}.  

 

Basispoort:  De indeling in een groep en een leerjaar wordt ook met Basispoort uitgewisseld. Het is 

belangrijk dat u niets verandert aan de groepen, die u op school heeft. U kunt wel veranderingen 

aanbrengen in de onderwijssoorten en de indeling van leerlingen in onderwijssoorten of groepen. 

De keuze voor aanpak A, B of C is afhankelijk van hoe u op uw vestiging omgaat met 

onderwijssoorten. 
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A. U heeft nu een aantal groepen en één onderwijssoort voor SBO.  

 

 
 

Aan elke groep is nu deze onderwijssoort SBOSBO gekoppeld. 

 

 Bij de Update heeft ESIS voor u 8 nieuwe onderwijssoorten gemaakt met een leerjaar {1-8}. 

 Koppel aan elke Groep de onderwijssoort(en) die nodig zijn. 

Dit doet u bij Beheer > Onderwijsstructuur > Groepen, selecteer de groep en selecteer de 

onderwijssoorten die u nodig heeft. Klik op Volgende. Selecteer per onderwijssoort de 

Dossierindeling als u het ESIS Dossier gebruikt. 

 Werkt u met Groepsplannen in ESIS ? Wijzig dan alleen het leerjaar van de leerlingen van 
leerjaar 8 van wie BRON meldt dat u een Advies moet aanleveren. Lees hierna in Wat is er 
nieuw  op blz. 4 punt 10: De onderwijssoort aanpassen bij een of enkele leerling(en) van een 
groep via Groepen indelen. 

 Werkt u niet met Groepsplannen ? Geef dan elke leerling een indeling in de juiste 
onderwijssoort via Groepen indelen. Lees hierna in Wat is er nieuw  op blz. 5 paragraaf 11: De 
onderwijssoort aanpassen bij veel of alle leerlingen van een groep. 

 
 
B. U heeft nu een aantal groepen en 8 (of meer) onderwijssoorten, die u bedoeld heeft om een 

leerjaar aan te geven. 

 

  

Geef bij elke van deze onderwijssoorten aan 

welk leerjaar {1-8} van toepassing is. U doet 

dit bij Beheer > Onderwijsstructuur > 

Onderwijssoort.  
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C. U heeft nu een aantal groepen en een aantal onderwijssoorten, die bedoeld zijn als 

bouwgroep. 

 

 
 

OB is in dit voorbeeld de Onderbouw met leerjaren 1 en 2. MB is de Middenbouw met leerjaren 

3,4,5 en BB is de Bovenbouw met leerjaren 6,7,8. 

 Ga naar Beheer > Onderwijsstructuur > Onderwijssoort. 

 Maak voor elk leerjaar {1-8} een onderwijssoort, bijvoorbeeld SBO-01 met leerjaar 1, SBO-02 

met leerjaar 2 etc. 

 Ga naar Beheer > Onderwijsstructuur > Groep. 

 Selecteer de eerste groep en koppel aan die groep ook de onderwijssoorten SBO die bij die 

groep nodig zijn. Selecteer per onderwijssoort de gewenste Dossierindeling. 

 Herhaal dit voor alle groepen. 

 Werkt u met Groepsplannen in ESIS ? Wijzig dan alleen het leerjaar van de leerlingen van 

leerjaar 8 van wie BRON meldt dat u een Advies moet aanleveren. Lees: Wat is er nieuw? 

paragraaf 10 . 

 Werkt u niet met Groepsplannen ? Geef alle leerlingen een nieuwe indeling. 

o Ga naar Modules > Leerlingen > Groepen indelen 

o Selecteer de eerste groep. 

o Vink de leerlingen aan, die u in deze groep in onderwijssoort SBO-01 wilt indelen 

o Klik Tussentijds herindelen. 

o Herhaal dit voor de andere onderwijssoorten van de deze groep. 

o Herhaal deze stappen voor alle andere groepen. 

 

Heeft u nog vragen ? Neem contact op met onze supportafdeling. 
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Wat is er nieuw? 

 

1. Onderwijssoorten 

 

 Bij een onderwijssoort kunt u een leerjaar 1-

8 opgeven 

 

 

2. Groepen indelen  

Bij het maken van een groep in een schooljaar kan de gebruiker bepalen welke onderwijssoorten 

aangeboden gaan worden in die basisgroep. 

 

Bijvoorbeeld  in groep MARK wordt leerjaar  3, 4 en 5  aangeboden 

  In groep ESTER wordt leerjaar  5, 6, 7 en 8 aangeboden 
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3. Leerling in een groep én onderwijssoort indelen 

Bij het maken van een indeling selecteert u een groep en vervolgens de onderwijssoort (= leerjaar). 

 

 
 

4. Jaarovergang  

Bij de Jaarovergang kopieert ESIS alleen onderwijssoorten met een leerjaar 1-8. 

Bij de Jaarovergang kunt u de leerlingen indelen in een groep én in een onderwijssoort met een 

leerjaar 1-8. 

 

5. Leerlingen in leerjaar 8 en het Advies en DUO 

DUO verwacht van u dat u alleen schoolverlaters indeelt in leerjaar 8. Van die leerlingen zal DUO 

controleren of u in maart een Advies gaat aanleveren. Leerlingen die niet uitstromen dient u dus in 

leerjaar 7 te plaatsen ! 

 

6. Groepsplannen en het leerjaar 

Groepsoverzicht: In het Groepsoverzicht ziet u achter de leerlingnaam het leerjaar 1-8 als een groep 

meer dan één onderwijssoort heeft. 

 

7. Bij een aantal functies moet per combinatie van groepen en onderwijssoort een keuze 

gemaakt worden 

 Invoeren toetsresultaten (alle onderwijssoorten van een groep kunnen in één keer gekozen 

worden) 

 DL aanpassen 

 Opbrengsten 

 Onderwijsstructuur: Dossierindeling toekennen. 

  

8. Hoe kunt u het leerjaar zien van alle leerlingen of van een groep 

U krijgt snel een beeld van alle leerjaren met behulp van het overzicht Leerlingen - Leerlingenlijst 

instelbaar/invullijst via Informatie - Uitvoer. 

U kunt de huidige onderwijssoort en het Leerjaar WEC ook laten afdrukken en u ziet dan per leerling 

het leerjaar. Achter de onderwijssoort wordt ook het leerjaar afgedrukt: S als u nog geen wijzigingen 

heeft doorgevoerd of een leerjaar  1-8 als u wel de stappen heeft doorlopen. Zorg ervoor dat bij alle 

leerlingen een leerjaar 1-8 te zien is. 

Het Leerjaar WEC is het leerjaar dat ESIS naar BRON stuurt als u nog geen wijzigen heeft 

doorgevoerd. 

 

  



 

6 

 

9. De onderwijssoort wijzigen bij één leerling vanuit de Leerlingadministratie 

Ga naar de Leerlingadministratie en Zoek de leerlingen van een groep. 

Selecteer de leerling en open de pagina met de Indelingen. Klik op Tussentijdse herindeling. 

 

 Selecteer de juiste Onderwijssoort en klik 

Gereed 

 

Bij Tussentijds herindelen zet ESIS automatisch de einddatum van de vorige en de begindatum van 

de nieuwe indeling. 

U kunt door deze groep leerlingen bladeren en zo alle leerlingen van de groep controleren en zo nodig 

meteen aanpassen. 

 

 
 

10. De onderwijssoort aanpassen bij een of enkele leerling(en) van een groep via Groepen 

indelen. 

 Ga naar Modules > Leerlingen > Groepen indelen en selecteer de Groep en klik op Toon 

leerlingen. 

 Vink de leerling aan bij wie u de onderwijssoort wilt wijzigen en klik op Wijzigen. 

 

 Kies bij de onderwijssoort een indeling met het 

juiste leerjaar. 

 

 

11. De onderwijssoort aanpassen bij veel of alle leerlingen van een groep 

 Ga naar Modules > Leerlingen > Groepen indelen en selecteer de Groep en klik op Toon 

leerlingen. 

 Vink de leerlingen aan bij wie u de onderwijssoort wilt wijzigen en klik op Collectief herindelen. 

 Selecteer de gewenste onderwijssoort  

En klik Gereed. 

 

 


