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Voorwoord
Voor het realiseren van passend onderwijs binnen het SBO is een goede afstemming

van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoef-

ten van leerlingen cruciaal. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kan in scho-

len voor speciaal basisonderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten

van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs (kwaliteitszorg), het doelgericht

plannen van het onderwijs aan leerlingen, het maken van beredeneerde keuzes in

leerlijnen en onderwijsaanbod, een betere afstemming met ouders en leerling over

wat de school wil bereiken en een goede overgang naar het voortgezet (speciaal)

onderwijs.

Bij plaatsing van leerlingen wordt de sbo-school geacht voor elke leerling een ont-

wikkelingsperspectief vast te stellen. De school volgt daarna of de leerling zich con-

form het ontwikkelingsperspectief ontwikkelt en maakt naar aanleiding hiervan bere-

deneerde keuzes in het onderwijs- en leerstofaanbod, zodat de ontwikkeling van elke

leerling optimaal gestimuleerd wordt.

De praktijk leert dat veel sbo-scholen hiermee grote moeite hebben. In ‘De Staat van

het onderwijs’ (onderwijsverslag 2004/2005 en onderwijsverslag 2006/2007) con-

stateert de Inspectie van het onderwijs dat, hoewel enige vooruitgang gesignaleerd

wordt, veel sbo-scholen onvoldoende het ontwikkelingsperspectief van leerlingen

vaststellen én tijdens het verblijf op school onvoldoende het ontwikkelingsperspec-

tief volgen en bijstellen.

Er bestaat in het speciaal basisonderwijs grote handelingsverlegenheid met betrek-

king tot het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Een belangrijke reden hier-

voor is het ontbreken van een gezamenlijk denk- en werkkader dat richting biedt aan

het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Hierdoor is er veel verwarring in het

veld en zoeken scholen langs elkaar heen naar oplossingen.

In opdracht van WSNS Plus en het SBO Werkverband heeft een voorbereidingsgroep

bestaande uit Gea Spaans (WSNS Plus/PO-raad), Ellen Pieterse (SBO Werkverband),

Jacqueline Visser (Cito) en Arjan Clijsen (KPC Groep) op 12 juni 2008 een expertdag

over werken vanuit een ontwikkelingsperspectief georganiseerd, waarbij 9 sbo-scho-

len aanwezig waren en vertegenwoordigers van Inspectie en OCW. Voorafgaand

heeft overleg plaatsgevonden met Piet van der Pol en Eef Hoeksma van de Inspectie

van het onderwijs.

De expertdag had tot doel een eerste aanzet te formuleren voor een gezamenlijk

denk- en werkkader dat scholen voor speciaal basisonderwijs éénduidig richting en

houvast biedt bij het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief én werkpunten te

inventariseren die door het SBO Werkverband verder opgepakt worden. Tijdens de

expertdag is gebruik gemaakt van de praktijkvoorbeelden die de betrokken scholen

vooraf ingeleverd hadden.

Deze notitie doet verslag van ontwikkelingen rondom werken vanuit een ontwikke-



lingsperspectief en van de uitkomsten van de expertdag. Meerdere gezichtspunten

werden tijdens de expertdag naar voren gebracht. Om tot een gezamenlijk denk- en

werkkader te komen zal eerst duidelijk moeten zijn wat het ontwikkelingsperspectief

van een leerling is en in welke termen je het ontwikkelingsperspectief benoemt.

Vervolgens zal een gezamenlijk denk- en werkkader sbo-scholen richting moeten

bieden aan hoe en wanneer je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen op een

betrouwbare en valide manier vaststelt, aan hoe je het ontwikkelingsperspectief

gebruikt bij de planning en inrichting van het onderwijs, aan hoe je het ontwikke-

lingsperspectief van leerlingen systematisch volgt en bijstelt en aan hoe je de leer-

ling en de ouders actief betrekt bij het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief.

Met de Inspectie van het onderwijs heeft overleg plaatsgevonden over de notitie.

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief staat hoog op de werkagenda van het

SBO Werkverband. Deze notitie biedt richting aan het werken vanuit een ontwikke-

lingsperspectief en geeft diverse vragen en werkpunten aan die nog onderzocht

moeten worden. Deze vragen en werkpunten zullen verder door het werkverband

opgepakt worden en tot een nadere uitwerking en verfijning van het gezamenlijk

denk- en werkkader leiden. Hiertoe start het SBO Werkverband in 2009 het project

‘Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief’, dat bekostigd wordt door OCW.  Op

basis van de bevindingen uit dit project zal het denk- en werkkader door het SBO

Werkverband aangescherpt en vervolgens breed uitgedragen en verspreid worden in

het scholenveld.

Hoewel deze notitie primair voor het speciaal basisonderwijs geschreven is, zal dui-

delijk zijn dat werken vanuit een ontwikkelingsperspectief niet alleen het speciaal

basisonderwijs, maar óók het speciaal onderwijs tal van kansen biedt om passend

onderwijs te realiseren en de leeropbrengsten van het onderwijs te vergroten. Ook

binnen het speciaal onderwijs  leven veel vragen met betrekking tot het werken van-

uit een ontwikkelingsperspectief. Afstemming en samenwerking met het speciaal

onderwijs is daarom wenselijk. Met de WEC-Raad zal hierover overleg plaatsvinden.
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1. Waarom werken vanuit een 
ontwikkelingsperspectief ?

Voor het realiseren van passend onderwijs binnen het speciaal basisonderwijs is een

goede afstemming van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief en op de spe-

cifieke onderwijsbehoeften van leerlingen cruciaal. Werken vanuit een ontwikkelings-

perspectief vraagt veel tijd en inzet en moet derhalve meerwaarde hebben voor de

onderwijspraktijk en de ontwikkeling van de leerlingen.

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP) kan in scholen voor speciaal

basisonderwijs een bijdrage leveren aan:

- Het voorkomen van ‘onderpresteren’ van leerlingen en het beter benutten van de

mogelijkheden en de talenten van leerlingen.

- Een meer doelgericht werken, waarbij leraren hoge en realistische verwachtingen van

leerlingen hebben, cognitief presteren stimuleren en hogere leeropbrengsten realise-

ren.

- Het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen/leerstofaanbod die optimaal de

ontwikkeling van leerlingen stimuleren en het uitwerken van leerroutes in school.

- Het doelgericht nemen van maatregelen waarmee factoren die de ontwikkeling

van leerlingen belemmeren systematisch aangepakt worden, met gebruik van

protectieve factoren van leerlingen.

- Het systematisch volgen en in kaart brengen van de ontwikkeling van leerlingen

en het tijdig nemen van maatregelen als de ontwikkeling niet conform de ver-

wachtingen verloopt.

- Het verbeteren van het planmatig handelen in school, het doelgericht plannen van

het onderwijs op basis van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

- Het actief betrekken van de leerling bij waar school naar toewerkt en bij de (ont-

wikkeling)doelen die op basis daarvan gesteld worden.

- Een betere afstemming en communicatie met ouders over de mogelijkheden van

hun zoon/dochter en over wat de school wil bereiken.

- Het verhogen van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs en het beter ver-

antwoorden van de resultaten en leerwinst die met leerlingen na de plaatsing in

school bereikt zijn (kwaliteitszorg).

- Een goede overgang van de leerling naar het voortgezet (speciaal) onderwijs,

waarbij de leerling adequaat voorbereid wordt op een vervolgbestemming en daar

met succes functioneert.

Bij het ontwikkelingsperspectief (OPP) van een leerling brengt de school in beeld, op

basis van alle relevante gegevens waarover ze beschikt, wat ze met de leerling wil

bereiken. De school maakt daarmee inzichtelijk aan betrokkenen (ouders/

leerling/inspectie) welke doelen ze op lange, middellange en korte termijn nastreeft.

Het ontwikkelingsperspectief is daarmee niet bedoeld om de ontwikkeling van een



leerling te volgen (waar komt de leerling uit?), máár om het onderwijsaanbod voor

een leerling zodanig te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt.

Een belangrijke invalshoek voor de Inspectie van het onderwijs  is ‘kwaliteit’, geme-

ten aan de hand van de ‘opbrengsten’ van de school. De school moet aan de hand

van het OPP kunnen verantwoorden wat de resultaten en leerwinst zijn en dat ‘er bij

de leerlingen uit gehaald wordt wat er in zit’. Dit vereist dat het onderwijs doelge-

richt en plannend is. Een van de aspecten bij het beoordelen van de kwaliteit op

opbrengsten is of de school erin slaagt leerlingen op een school te plaatsen die past

bij hun uitstroomniveau, en of leerlingen de verworven plek weten te bestendigen.
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2. Ontwikkelingsperspectief 
in de context van andere 
ontwikkelingen

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP) sluit aan bij een aantal ontwikke-

lingen die zich de komende jaren in het speciaal basisonderwijs voordoen:

Passend onderwijs

Kern van passend onderwijs is dat voor elke leerling de kansen op de beste ontwik-

keling centraal staan. Leerlingen ontvangen onderwijs waarin zij zich optimaal kun-

nen ontwikkelen. Daarbij gaat het niet om wat een kind niet kan, máár om wat een

kind wel kan. Dus niet kijken naar de problemen, maar naar de mogelijkheden.

Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen in een reguliere basisschool moe-

ten worden opgevangen. Regionaal moet er een goed continuüm van onderwijsvoor-

zieningen komen. Binnen dit continuüm zal een leerling (tijdelijk) op een school voor

speciaal basisonderwijs geplaatst worden, als de basisschool (met onderbouwing)

niet in staat is om aan het ontwikkelingsperspectief en aan de specifieke onderwijs-

behoeften van de betrokken leerling tegemoet te komen. Vaak is er sprake van een

stagnerende ontwikkeling bij de leerling. Een wisseling naar een school voor speci-

aal basisonderwijs heeft meerwaarde als deze school erin slaagt om het onderwijs

beter af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en een

hogere leerrendementsverwachting en uitstroomniveau te realiseren.

Het is dan ook essentieel dat een school voor speciaal basisonderwijs duidelijk zicht

heeft op het OPP en op de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling en in staat

is doelgericht het onderwijsaanbod af te stemmen op het OPP van de leerlingen.

Daarbij zal de sbo-school moeten kunnen verantwoorden welke resultaten en leer-

winst behaald zijn na plaatsing op school. Slaagt de school er na plaatsing in om de

stagnerende ontwikkeling van een leerling in positieve zin om te buigen? Niet alleen

de leeropbrengsten zijn daarbij van belang, maar ook het versterken van factoren

die de (leer)ontwikkeling beïnvloeden, zoals het sociaal-emotioneel functioneren, de

taak- en werkhouding en de motivatie van de leerling.

Daarnaast liggen er in het kader van passend onderwijs voor sbo-scholen mogelijk-

heden om in de regio hun expertise op het gebied van werken vanuit een OPP

beschikbaar te stellen voor ‘zorgleerlingen’ die in de basisschool verblijven. Het OPP

en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling worden verhelderd en de intern

begeleider en de leerkracht van de basisschool worden handelingsgericht onder-

steund bij hoe zij in hun praktijk hieraan het beste tegemoet kunnen komen.

Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen

Er is momenteel veel aandacht in het onderwijs voor het verhogen van de leerop-

brengsten op het gebied van taal en rekenen. De Expertgroep Doorlopende leerlij-



nen (2007) stelt voor de hele onderwijsperiode, vanaf het primair onderwijs tot en

met de instroom in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, vier

referentieniveaus voor. Bij de invulling van de vier referentieniveaus worden twee

kwaliteiten onderscheiden: een basiskwaliteit en een streefkwaliteit. 

Het eerste referentieniveau heeft betrekking op leerlingen op twaalfjarige leeftijd. De

basiskwaliteit op dit niveau geeft aan wat deze leerlingen op het einde van de basis-

school minimaal moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De

streefkwaliteit betreft datgene waar naar gestreefd wordt bij die leerlingen die vol-

doen aan de basiskwaliteit. 

De beschreven basiskwaliteit voor taal en rekenen is ook voor het speciaal basison-

derwijs een belangrijk ijkpunt voor het doelgericht werken vanuit een OPP. Het stre-

ven dient te zijn dat leerlingen in het SBO waar mogelijk de basiskwaliteit taal en

rekenen verwerven, bijvoorbeeld door het verstrekken van extra instructie, extra

leerstof en extra leertijd. 

Natuurlijk treffen we in het speciaal basisonderwijs leerlingen aan, die ondanks de

goede inspanningen van school, het basisniveau niet zullen halen. Het is belangrijk

dat de school op basis van het OPP van deze leerlingen vaststelt welke doelen zij op

het gebied van taal en rekenen voor deze leerlingen wil bereiken en welke keuzes

daartoe gemaakt worden in de leerlijn en het leerstofaanbod voor taal en rekenen.

Binnen de mogelijkheden van de leerling dient daarbij de lat hoog gelegd te worden.

In de leerlijnen van vakgebieden taal, lezen en rekenen kan de school daartoe leer-

standaarden aangeven. Op deze manier zal werken vanuit een OPP ertoe leiden dat

in school de leeropbrengsten op het gebied van taal en rekenen toenemen.

Het Onderwijscontinuüm (Struiksma en Rurup, 2008), een denk- en werkwijze voor

passend onderwijs, sluit hierop aan. De school stelt leerstandaarden vast, op basis

van de referentieniveaus die aan het einde van de basisschool bereikt moeten zijn.

De resultaten van de leerlingen op het gebied van taal/lezen en rekenen worden ver-

geleken met deze leerstandaarden. Op basis daarvan wordt aan gevorderde leerlin-

gen een talentarrangement aangeboden, aan leerlingen die voldoende functioneren

een basisarrangement, aan leerlingen op minimumniveau een intensief arrangement

en aan leerlingen die beneden minimumniveau functioneren een zeer intensief arran-

gement. Het Onderwijscontinuüm biedt naast de zorg op leerlingniveau ook tal van

aanknopingspunten voor inhoudelijk kwaliteitsbeleid in school. Per groep kunnen de

leerresultaten vergeleken worden met de leerstandaarden en desgewenst maatrege-

len genomen worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de leerop-

brengsten te verhogen.

Rondom het uitgaan van referentieniveaus is het goed om methoden te (gaan) voor-

zien van een aanvulling die aangeeft wanneer welke doelen/leerstof aan bod moe-

ten komen. Leerlijnen maken het inzichtelijker en makkelijker om op basis van het

OPP het aanbod vast te stellen. Een goed voorbeeld is het project Speciaal Rekenen.

In dit project zijn bij vier rekenmethoden leerlijnoverzichten (met cruciale leermo-

menten) samengesteld. 
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Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Al enkele jaren is er grote belangstelling voor de overgangen in het onderwijs, zoals

de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Vaak gaat er

iets mis bij deze overgang, zodat leerlingen in de nieuwe school voortijdig uitvallen

of onvoldoende hun mogelijkheden en talenten kunnen ontwikkelen.

Zeker voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs is een goede overgang naar het

voortgezet (speciaal) onderwijs erg belangrijk. Bij het formuleren van het OPP wordt

op basis van het leerpotentieel en de mogelijkheden van de leerling de uitstroombe-

stemming van de leerling in de vorm van één van de opleidingsvormen in het voort-

gezet onderwijs benoemd. 

Bij de keuze van een geschikte uitstroombestemming  en het adequaat voorberei-

den van de leerling op deze bestemming, moet de school inzicht hebben in wat leer-

lingen moeten kennen en kunnen om goed te kunnen functioneren in een bepaalde

vorm van voortgezet (speciaal) onderwijs: wat zijn de instroomvereisten van een

bepaalde vorm van V(S)O én welke factoren zijn van belang zodat de leerling deze

opleiding met succes kan volgen en afronden?

Natuurlijk moet bij het werken vanuit een OPP ook met de leerling en met de ouders

in gesprek gegaan worden over de uitstroommogelijkheden.

Werken vanuit een OPP kan een belangrijke bijdrage leveren aan een goede over-

dracht en een sluitende overgang van leerlingen uit het speciaal basisonderwijs naar

het voortgezet (speciaal) onderwijs. 

Onderpresteren voorkomen en talenten optimaal ontwikkelen

In het advies ‘Presteren naar vermogen’ (2007) geeft de Onderwijsraad aan dat er

leerlingen zijn die op basis van hun aanleg en leerpotentieel beter op school kunnen

presteren dan ze doen. Het percentage onderpresterende leerlingen varieert in het

basisonderwijs van 10 tot 18 % van de leerlingenpopulatie. Hoewel geen onderzoek

verricht is in het speciaal basisonderwijs, mag aangenomen worden dat ook in het

sbo een beduidend aantal leerlingen onderpresteert. Het is voor deze leerlingen zelf

en voor onze kenniseconomie van het grootste belang om het potentieel en de talen-

ten van leerlingen zoveel mogelijk te benutten. 

Onderpresteren treft men bijvoorbeeld aan in geval van een discrepantie tussen het

cognitief potentieel en de schoolprestaties van de leerling, een discrepantie tussen

het leerpotentieel/schoolprestaties en de keuze van een uitstroombestemming in het

voortgezet onderwijs en een discrepantie tussen de verwachtingen van leraren en de

feitelijke prestaties van de leerlingen. 

Werken vanuit een OPP biedt de mogelijkheid dat leraren meer alert zijn op onder-

presteren van leerlingen. Goed onderwijs aan onderpresterende leerlingen kent een

aantal belangrijke principes (Rimersma en Maslowksi, 2007): inzicht in het leerpo-

tentieel en prestatieniveau van leerlingen, sturen op maximaal gebruik van de

beschikbare leertijd, motivatie opwekken, het stellen van duidelijke doelen, het vol-

gen van de vorderingen, effectieve feedback en aandacht voor loopbaanbegeleiding. 

Handelingsgericht werken en 1-zorgroute

In het kader van passend onderwijs bestaat er grote belangstelling voor handelings-



gericht werken en de 1-zorgroute (project WSNS plus). Werken vanuit een OPP sluit

nauw aan bij de uitgangspunten van handelingsgericht werken en 1-zorgroute. Het

vaststellen en steeds monitoren van het OPP van leerlingen en het actief gebruik van

het OPP bij het benoemen van onderwijsbehoeften en de planning van het onderwijs

kunnen een vaste plek krijgen in de cyclus handelingsgericht werken en in de overi-

ge stappen uit 1-zorgroute. Zowel werken vanuit een OPP als invoering van de 1-

zorgroute staan op de werkagenda van het SBO Werkverband en kunnen goed aan

elkaar gekoppeld worden.
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3. De huidige stand van zaken in het
speciaal basisonderwijs

In 2007 heeft de Inspectie van het onderwijs verslag gedaan van de stand van zaken

in het speciaal basisonderwijs (zie ‘De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs in

2005 en 2006’). De inspectie constateerde dat er in vergelijking met 2002 zeer zeker

vooruitgang is geboekt wat betreft de toen als onvoldoende beoordeelde kwaliteits-

aspecten leerstofaanbod en leerlingenzorg. Toch signaleerde de inspectie ook in

2005 en 2006 essentiële kwaliteitstekorten. Slechts 45% van de scholen laat vol-

doende basiskwaliteit zien. Deze scholen stemmen op basis van analyses hun

instructie en verwerking af op de verschillen tussen leerlingen en beschikken over

een goede leerlingenzorg. Desondanks kon de inspectie bij driekwart van deze scho-

len de opbrengsten niet beoordelen. 

Op 55% van de scholen trof de onderwijsinspectie onvoldoende basiskwaliteit aan.

Bepalend voor dit oordeel was met name het formuleren en evalueren van een ont-

wikkelingsperspectief voor de leerlingen. 

De Inspectie van het onderwijs heeft vanaf 2003/2004 specifiek voor het sbo twee

nieuwe normindicatoren opgenomen gericht op het kunnen beoordelen van de

opbrengstgerichtheid:

1. De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast.

2. De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief

en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes in het onderwijsaanbod.

Deze indicatoren vallen onder het kwaliteitsaspect ‘begeleiding’. Uit het onderzoek

van de Inspectie komt naar voren dat bijna negen van de tien sbo-scholen landelij-

ke instrumenten gebruiken voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van

de leerlingen. Vier van de tien scholen stellen een OPP vast voor hun leerlingen, 34%

gaat na of leerlingen zich ook ontwikkelen conform het OPP. 

Onderzoek dat later door de Inspectie verricht is, laat zien dat sindsdien een duide-

lijke verbetering heeft plaatsgevonden van het vaststellen van het OPP bij plaatsing

van een leerling, máár dat het volgen of een leerling zich ontwikkelt conform het OPP

weinig vooruitgang laat zien (zie ook ‘De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs,

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van zwakke en risicovolle scholen in de

periode 2006-2008’). 

Door het niet opstellen van een OPP ontstaat het risico dat de leerling onvoldoende

uitgedaagd en gestimuleerd wordt zich naar vermogen te ontwikkelen. Door het ont-

breken van een OPP slagen de scholen er bovendien niet in zich te verantwoorden

voor de bereikte resultaten. Immers op basis van een OPP kan school nagaan of leer-

lingen de verwachte leerwinst ook daadwerkelijk realiseren en of de inspanningen en

genomen maatregelen daarbij effectief zijn. Deze opbrengstgerichtheid ontbreekt in

nog veel sbo-scholen.

Daarnaast brengt het formuleren van een OPP voor een leerling nadrukkelijker tot



uiting wat school met een leerling wil bereiken en welke meerwaarde plaatsing op

een sbo-school daarbij zichtbaar biedt voor de ontwikkeling van een leerling. Ouders

en leerling mogen van een sbo-school verwachten dat na plaatsing op school de ont-

wikkeling van de leerling in positieve zin omgebogen wordt, doordat de school op

basis van hoge verwachtingen onderwijs aan de leerling biedt dat bij past bij

zijn/haar ontwikkelingsperspectief. 

De scholen die deelnamen aan de expertdag op 12 juni 2008 hebben praktijkvoor-

beelden van werken vanuit een OPP ingediend. Opvallend is dat de werkwijzen van

deze scholen behoorlijk van elkaar verschillen en begrippen als OPP, groepsplan,

handelingsplan, groepsbespreking en leerlingenbespreking dikwijls heel verschillend

door scholen ingevuld worden. 

De verschillen tussen de scholen komen onder meer tot uiting in:

- de wijze waarop het OPP van de leerlingen benoemd wordt;

- de normeringen (bijvoorbeeld dle’s of vaardigheidscores CITO-toetsen) en de

instrumenten die gebruikt worden bij het vaststellen van het OPP;

- de aard en de hoeveelheid van de gegevens die verzameld worden om het OPP

vast te stellen;

- de ‘weging’ van de verzamelde gegevens. Hoe zwaar laat je bijvoorbeeld een

stoornis als ADHD of autisme meewegen in het vaststellen van het OPP? 

Aangezien hier geen objectieve standaarden voor zijn, doet iedere school (of

iedere persoon) dat op zijn eigen manier. De een legt de nadruk op het IQ of

beperkende en stimulerende factoren, terwijl een ander meer nadruk legt op

didactische gegevens;

- de leeftijd van waaraf het OPP in school vastgesteld wordt;

- de personen die in school (uitvoerings)verantwoordelijk zijn voor het vaststellen

van het OPP;

- het in school monitoren en bespreken van het OPP van de leerlingen, zowel qua

werkwijzen als frequentie;

- het (digitaal) administreren van het OPP van de leerling;

- het gebruik van het OPP bij de planning van het onderwijs en de uitwerkingen

naar leerlijnen,  onderwijsaanbod en organisatie van het onderwijs in school;

- de inbedding van werken vanuit een OPP in de stappen in de zorg in school (zorg-

structuur);

- de wijze en mate van afstemming met de leerling en met de ouders.

Zoals in het voorwoord reeds is opgemerkt, ontbreekt in het speciaal basisonderwijs

een gezamenlijk denk- en werkkader dat éénduidig richting en houvast biedt aan het

werken vanuit een OPP. Dit bemoeilijkt de onderlinge communicatie en afstemming

zowel binnen het speciaal basisonderwijs als met externe partners in het onderwijs

en de zorg.
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4. Wat is het ontwikkelings-
perspectief van een leerling?

Op basis van de normindicatoren van de Inspectie wordt het volgende verwacht: 

- De school stelt op basis van een dossieranalyse en eigen aanvullend onderzoek

de mogelijkheden en beperkingen (de belemmerende en compenserende fac-

toren) van iedere leerling vast in een plaatsingsrapport en een instroom-

niveau.

- Op basis hiervan stelt de school zo spoedig mogelijk na plaatsing een ontwikke-

lingsperspectief voor iedere leerling vast. Het geeft voor een bepaalde, langere

periode de verwachte ontwikkeling aan.

- Dit ontwikkelingsperspectief is (zo mogelijk) gebaseerd op de verwachte uit-

stroom: het uitstroomniveau.

- Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod aan de leerling en biedt

handvatten voor de planning van het onderwijs aan een leerling. Het gaat vooraf

aan het handelingsplan of het groepsplan.

- Door het verwachte uitstroomniveau te verbinden met het instroomniveau ont-

staat een lijn. Deze curve noemt de Inspectie de prognoselijn of ontwikkelings-

lijn. Er ontstaat een meerjarenperspectief dat richtinggevend is voor het plannen

van het aanbod.

4.1 In welke termen benoem je het ontwikkelingsperspectief van 

een leerling?

Ten aanzien van het begrip ontwikkelingsperspectief is er grote conceptuele verwar-

ring in het onderwijsveld. Er is géén éénduidigheid over wat het OPP van een leer-

ling is en in welke termen je het OPP van een leerling benoemt. Er ontbreekt voor-

alsnog één taal.

De Inspectie definieert het ontwikkelingsperspectief als volgt: “De inschatting van de

ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde, langere periode”. Het

is gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau van een leerling. Door het instroom-

niveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat de prognose- of ont-

wikkelingslijn.

In de praktijk komt men de volgende manieren tegen om het OPP van een leerling

te benoemen:

Uitstroomniveau voortgezet onderwijs

Bij het benoemen van het OPP geeft de school op basis van de verzamelde 

gegevens aan welke uitstroombestemming in het voortgezet (speciaal) onderwijs

haalbaar is voor deze leerling.



Leerrendementsverwachting

Bij het benoemen van het OPP geeft de school op basis van de verzamelde gege-

vens aan welk leerrendement zij verwacht op de diverse leergebieden (technisch

lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen). CITO ontwikkelt een instrument waar-

mee per leerling voor genoemde vakgebieden op basis van relevante gegevens een

betrouwbare voorspelling van het maximale leerrendement gedaan kan worden (zie

ook 5.2).

We zien dat sommige scholen bij het benoemen van het OPP onderscheid maken tus-

sen een theoretische leerrendementsverwachting op basis van intelligentiegegevens

van de leerling en een didactische leerrendementsverwachting op basis van toetsre-

sultaten lezen, spelling en rekenen. Als de theoretische (op basis van

intelligentie/leerpotentieel) en de didactische leerrendementsverwachting aanmer-

kelijk van elkaar afwijken, is dat reden voor onderzoek. Bij een sterk disharmonisch

intelligentieprofiel is de theoretische leerrendementsverwachting vaak moeilijk te

bepalen.

Ook maken scholen onderscheid tussen een theoretische leerrendementsverwach-

ting en een reële leerrendementsverwachting, waarbij rekening gehouden wordt met

protectieve en belemmerende factoren op bijvoorbeeld het gebied van sociaal-emo-

tionele ontwikkeling, taalontwikkeling, werkhouding en invloeden vanuit thuis en de

onderwijsleeromgeving.

Andere scholen drukken het verwachte leerrendement per vakgebied niet in één ‘cij-

fer’ uit, maar in een bepaalde bandbreedte die de leerling enige ‘ruimte’ biedt. Deze

bandbreedtes worden periodiek aangepast als er weer nieuwe gegevens voorhanden

zijn. De bandbreedtes worden geleidelijk aan minder breed, naarmate er meer

(toets)gegevens beschikbaar komen. Binnen de bandbreedte wordt de leerling op

het hoogste niveau uitgedaagd, om onderstimulatie te voorkomen.

Didactisch perspectief

Bij het benoemen van het OPP geeft de school op basis van de verzamelde gegevens

aan welke leerdoelen uit de leerlijn op lange termijn haalbaar zijn voor deze leerling.

Welk niveau kan de leerling in de leerlijn voor technisch lezen, begrijpend lezen,

taal/spelling en rekenen op lange termijn bereiken? Dit veronderstelt dat leerlijnen

in school duidelijk zijn en duidelijke standaarden bevatten waaraan leerlingen moeten

voldoen. De (methodeonafhankelijke) leerlijnen die CED Groep voor het speciaal onder-

wijs (zie www.cedgroep.nl en www.wecraad.nl) ontwikkeld heeft, bevatten óók voor het

sbo aanknopingspunten om het didactisch perspectief van leerlingen te bepalen.

Pedagogisch perspectief

Bij het benoemen van het OPP geeft de school op basis van de verzamelde gegevens

aan welke vakgebiedoverstijgende doelen op sociaal-emotioneel vlak (bijvoorbeeld

sociale vaardigheden, communicatie en zelfsturing) en taak- en werkhouding op

lange termijn realiseerbaar zijn voor deze leerling. Dit veronderstelt dat er leerlijnen

in school zijn voor deze domeinen en dat hierover systematisch leerlingengegevens

verzameld worden die gerelateerd kunnen worden aan deze leerlijnen. 

De pedagogische en didactische ontwikkeling gaan vaak hand in hand. Door een
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pedagogisch perspectief te benoemen worden op het vlak van de sociaal-emotione-

le ontwikkeling en werkhouding/motivatie doelen gesteld, die de leerling beter in

staat stellen didactische vorderingen te maken. In die zin kan het bereiken van peda-

gogische doelen het mogelijk maken dat een leerling didactische doelen bereikt.

De ene manier van benoemen sluit de andere niet uit. Veel scholen bepalen het uit-

stroomniveau van de leerling en stellen daarnaast per vakgebied een leerrende-

mentsverwachting vast. 

Een pedagogisch perspectief voor leerlingen wordt nauwelijks door scholen vastge-

steld. Veel scholen brengen bij het vaststellen van het OPP de belemmerende en pro-

tectieve/stimulerende factoren van een leerling in kaart, maar pakken deze factoren

die van grote invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en de leerresultaten van de

leerling niet planmatig op. Werken met een pedagogisch perspectief bevordert dat

leraren ook op dit terrein doel- en opbrengstgericht maatregelen nemen. De vak-

overstijgende leerlijnen die CED Groep in het speciaal onderwijs voor onder meer

sociale competentie en taak- en werkhouding ontwikkeld heeft, kunnen hierbij veel

ondersteuning bieden. 

Bij het vaststellen van het OPP is bovendien van belang dat de school zich niet alleen

richt op wat niet goed gaat, maar vooral ook oog heeft voor de mogelijkheden, posi-

tieve kwaliteiten en de talenten van een leerling.

In het kader van een brede ontwikkeling van leerlingen zou het jammer zijn als het

vaststellen van het OPP zich alleen richt op het realiseren van een bepaald leerren-

dement en niet op het ontwikkelen van de talenten van een leerling en op zaken als

sociale competentie, werkhouding, leren leren en zelfstandigheid.

Op de expertdag 12 juni  2008 gaven de deelnemers aan dat bij het vaststellen van

het OPP van een leerling twee zaken (uniform) door school benoemd dienen te wor-

den:

Het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet (speciaal) onderwijs:

a. ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen)

b. PrO (praktijkonderwijs)

c. LWOO (leerwegondersteunend onderwijs)

d. VMBO-BBL (vmbo – basisberoepsgerichte leerweg)

e. VMBO-KBL (vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg)

f. VMBO-GL (vmbo – gemengde leerweg)

g. VMBO-TL (vmbo - theoretische leerweg)

h. HAVO 

i. VWO

In de praktijk wordt bij het bepalen van het uitstroomniveau vaak de driedeling PrO,

LWOO en VMBO gehanteerd. Een verdere verfijning is gewenst.

Het benoemen van het verwachte uitstroomniveau krijgt extra betekenis wanneer in

school aan de onderscheiden uitstroombestemmingen leerroutes zijn gekoppeld in

de vorm van een bundeling van leerlijnen aan de hand waarvan de leerling zich ont-
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wikkelt in de richting van een bepaalde uitstroombestemming. Het bepalen van een

uitstroomniveau draagt bij tot het bepalen van de richting van het onderwijsaanbod

naar een leerling toe en moet zeker niet gezien worden als een resultaatsverplich-

ting, maar als een inspanningsverplichting van school. 

De leerrendementsverwachting (LRV) per vakgebied

Voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen wordt op basis van de

verzamelde gegevens een LRV bepaald. Dit levert een profiel van de leerling op,

dat, ook rekening houdend met de cognitieve mogelijkheden en belemmerende 

en protectieve factoren van de leerling, gebruikt wordt om het uitstroomniveau in

het V(S)O vast te stellen.

De school benoemt, mede afhankelijk van de didactische leeftijd van de leerling (zie

5.4), zowel het  verwachte uitstroomniveau als de leerrendementsverwachting (LRV)

per vakgebied van een leerling. De LRV bestrijkt daarbij niet alleen de langere ter-

mijn, maar juist ook de korte en middellange termijn, waarbij verschillen in verwacht

eindniveau tussen de vakgebieden zichtbaar worden. 

Bij het vaststellen van het OPP van een leerling wordt zowel het uitstroomniveau als

de LRV per vakgebied bepaald. Op basis van dit uitstroomniveau én de LRV per vak-

gebied maakt de leraar vervolgens doelgericht keuzes in de leerlijn en het leerstof-

aanbod aan een leerling. 

Het zal duidelijk zijn dat bij het benoemen van het OPP, passend binnen de moge-

lijkheden van de leerling, de lat hoog gelegd dient te worden, zodat de leerling opti-

maal gestimuleerd en uitgedaagd wordt. Hogere verwachtingen leiden tot hogere

leerprestaties.

Het vaststellen van het uitstroomniveau voor een leerling veronderstelt dat de school

inzicht heeft in wat de instroomvereisten voor de diverse vormen van vervolgonder-

wijs zijn. Wat moet de leerling kennen en kunnen per uitstroombestemming? Zie ook

hetgeen de Expertgroep Doorlopende leerlijnen in ‘Over drempels met taal en reke-

nen’ (2008) beschreven heeft bij het referentieniveau op twaalfjarige leeftijd. Tevens

moet de school zicht hebben op factoren op het gebied van de sociaal-emotionele

ontwikkeling en de werkhouding die van belang zijn om een bepaalde bestemming

met succes te volgen en af te ronden.

4.2 Wat is de reikwijdte in de tijd en qua domein?

Bij het benoemen van het OPP moet ook duidelijkheid bestaan over welke reikwijd-

te het OPP in de tijd heeft en over welk domein het OPP bestrijkt. 

Reikwijdte in de tijd

De prognose in het OPP kan wat betreft de reikwijdte in de tijd een uitspraak doen

over één schooljaar, meerdere schooljaren of tot aan de uitstroom van de leerling.

Bij het benoemen van het verwachte uitstroomniveau van een leerling heeft het OPP
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een reikwijdte tot aan de uitstroom van de leerling. Tijdens de expertdag was er ver-

schil van mening over vanaf welke (didactische) leeftijd het zinvol en betrouwbaar is

om het uitstroomniveau van een leerling vast te stellen. Diverse deelnemers gaven

aan het niet zinvol en haalbaar te vinden om al op jonge leeftijd een uitstroomniveau

te benoemen. Gelet op het gevaar van een ‘self fullfilling prophecy’ kan het zelfs risi-

covol zijn om al op jonge leeftijd een uitstroomniveau te benoemen. IQ metingen en

andere test- en toetsgegevens zijn op jonge leeftijd onbetrouwbaar, zeker bij leer-

lingen waarbij de leer- en cognitieve ontwikkeling ‘anders dan anders’ verloopt (bij-

voorbeeld trager of disharmonisch). Bijvoorbeeld een IQ-meting is doorgaans pas

betrouwbaar vanaf een jaar of acht (Resing e.a., 2008). Op jonge leeftijd is het

belangrijk dat door verlengde instructie en uitbreiding van de leertijd de ontwikke-

ling van leerlingen maximaal gestimuleerd wordt.

Een aantal deelnemers pleit ervoor om eerst vanaf een didactische leeftijd van 30-

40 maanden (= eind groep 5 of 6 van de basisschool) het uitstroomniveau van een

leerling te benoemen. Anderen zijn van mening dat het uitstroomniveau al vanaf een

didactische leeftijd van 15-20 maanden bepaald moet worden (zie ook paragraaf

5.4). Uiteraard kan daarbij op basis van nieuwe gegevens over een leerling het ver-

wachte uitstroomniveau tussentijds bijgesteld worden. Tenminste éénmaal per jaar

wordt het verwachte uitstroomniveau van een leerling besproken (zie ook paragraaf

7.1). Is de verwachte ontwikkeling gerealiseerd? Is bijstelling noodzakelijk? Wat is

de nieuwe verwachting en wat betekent dit voor het onderwijsaanbod?

Naast het verwachte uitstroomniveau wordt óók een leerrendementsverwachting per

vakgebied benoemd (zie 4.1). De LRV kan vanaf didactische leeftijd 15-20 bepaald

worden (zie ook paragraaf 5.4). De leerrendementsverwachting geeft een voorspel-

ling van de groei van het vaardigheidsniveau van een leerling, waarbij nadrukkelijk

een bandbreedte wordt aangegeven (zie paragraaf 5.2). De LRV geeft ook informa-

tie over een kortere reikwijdte in de tijd dan het verwachte uitstroomniveau. De LRV

per vakgebied geeft de meest betrouwbare inschatting voor een periode van één

jaar. Bij voorspellingen voor meer dan één jaar moet rekening gehouden worden met

het feit dat hoe verder weg je voorspelt, des te breder de bandbreedte is waarbin-

nen de leerresultaten kunnen vallen en dus hoe onnauwkeuriger de voorspelling

wordt. Daarom ook dat tijdens de expertdag een aantal deelnemers ervoor pleitte de

LRV een geldigheidsduur van een half jaar te geven en halfjaarlijks bij te stellen op

basis van de toetskalender van de CITO-toetsen. Het bijstellen kan er bijvoorbeeld

toe leiden dat als een leerling zich gedurende een periode van een half jaar sneller

dan verwacht ontwikkelt, de voorspelling van het haalbare eindniveau eveneens naar

boven bijgesteld wordt.

Op basis van het uitstroomniveau én de LRV per vakgebied wordt doelgericht het

aanbod aan de leerling gepland. 

Bereik qua domein

De LRV wordt per vakgebied voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en reke-
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nen vastgesteld. Het doet een uitspraak over het verwachte leerrendement ten aan-

zien van één vakgebied. 

Het verwachte uitstroomniveau van een leerling daarentegen is niet op één vakge-

bied gebaseerd, máár op het totale functioneren van een leerling. Op basis van de

leerrendementsverwachtingen voor genoemde vakgebieden ontstaat, aangevuld met

gegevens over de cognitieve mogelijkheden en over belemmerende en protectieve

factoren van de leerling, een profiel van de leerling. Op basis van dit profiel wordt

het uitstroomniveau van een leerling benoemd. Uiteraard wordt hierover met de

leerling en de ouders in gesprek gegaan. Het benoemen van het uitstroomniveau

wordt moeilijk als het leerlingprofiel sterk disharmonisch is. Er moet een goed onder-

bouwde weging plaatsvinden. Hierbij is het goed, om passend binnen de mogelijk-

heden van de leerling, de lat hoog te leggen, zodat onderadvisering voorkomen

wordt. 

Om een bepaald uitstroomniveau te kunnen realiseren zijn vaak ook maatregelen

nodig in het pedagogisch domein, zoals de sociale competentie, communicatie en

taak- en werkhouding van de leerling. Het is belangrijk dat ook deze factoren bij het

werken vanuit een OPP in kaart gebracht en doelgericht in het onderwijsaanbod

gestimuleerd worden (zie ook 4.1).

4.3 Werkpunten

Het is belangrijk dat in het speciaal basisonderwijs het OPP van een leerling ééndui-

dig benoemd wordt. 

Voorstel vanuit de expertdag is dat bij het vaststellen van het OPP twee zaken

benoemd worden: het verwachte uitstroomniveau van de leerling én de leerrende-

mentsverwachting per vakgebied. 

Rondom het benoemen van het OPP van een leerling zijn er op basis van de expert-

dag nog een aantal werkpunten:

- Vanaf welke (didactische) leeftijd wordt het verwachte uitstroomniveau van een

leerling benoemd?

- Wat zijn de instroomvereisten voor de diverse vormen van voortgezet onderwijs? 

Wat moet de leerling kennen en kunnen per uitstroombestemming? Hoe wordt dit

vertaald naar het onderwijsaanbod?

- Met welke protectieve en belemmerende factoren dient bij het vaststellen van het

uitstroomniveau rekening gehouden te worden en als dat duidelijk is, welk

gewicht leggen de onderscheiden factoren in de ‘perspectiefschaal’?

- Hoe wordt de LRV per vakgebied uitgedrukt? In één cijfer of in een bepaalde

bandbreedte? Welke gegevens worden daarin meegenomen? Welke rol speelt het

IQ daarin? Zie ook 5.2.

- Wat is de reikwijdte in de tijd en de geldigheidsduur van een LRV?

Hoe kan per vakgebied werken vanuit een LRV gekoppeld worden aan leer-

lijnen? Zie ook 6.2.

- Hoe kunnen ook pedagogische aspecten een plek krijgen in het benoemen van

een OPP?  Voor het behalen van een bepaald leerrendement is zeker voor leer-



lingen in het speciaal basisonderwijs van belang dat ook aan doelen gewerkt

wordt op het gebied van sociale competentie, werkhouding, leren leren en zelf-

standig werken.

- Hoe krijgen we meer zicht op specifieke talenten van leerlingen en kunnen we

deze talenten beter benutten bij het benoemen van een OPP voor leerlingen? De

insteek bij werken vanuit een OPP zou immers moeten zijn dat gebruik gemaakt

wordt van positieve kwaliteiten van kinderen en niet vanuit tekorten en defecten

gedacht wordt.

- Hoe (en door wie) wordt in school bewaakt dat bij het benoemen van het OPP van

een leerling, passend binnen de mogelijkheden van een leerling, ‘de lat hoog

gelegd wordt’ en uitgegaan wordt van hoge verwachtingen? Zie ook 7.1.
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5. Hoe stel je  het ontwikkelings-
perspectief van een leerling 
vast?

In het vorige hoofdstuk kwam de wat-vraag aan de orde: wat is het ontwikkelings-

perspectief van een leerling en in welke termen benoem je dit? Vervolgens komt in

hoofdstuk  5 t/m 8 een aantal hoe-vragen aan bod. 

5.1 Welke eisen worden gesteld aan het vaststellen van het 

ontwikkelingsperspectief?

Het benoemen van het OPP van een leerling heeft zwaarwegende gevolgen voor de

doelen die de school met de leerling wil bereiken en de keuzes die gemaakt worden

in het onderwijsaanbod. Er dienen dan ook hoge eisen gesteld te worden aan het

vaststellen van het OPP van een leerling. Een belangrijke voorwaarde voor verant-

woord werken vanuit een OPP is het gebruik van betrouwbare, goed genormeerde

en valide instrumenten. Bij het ontbreken van deze instrumenten wordt het vaststel-

len van het OPP een riskante zaak.

Naast het voldoen aan psychometrische kwaliteiten moet het vaststellen van het ont-

wikkelingsperspectief ook effectief en in de praktijk haalbaar zijn voor school en rele-

vante gegevens opleveren voor de planning van het onderwijs. 

De Inspectie toetst of de school een samenhangend systeem van instrumenten en

procedures gebruikt voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de

leerlingen. De leer- en ontwikkelingsprogressie van leerlingen dient gewaardeerd te

worden door een pakket van instrumenten, dat passend is bij de kenmerken van de

leerlingenpopulatie. Het gaat om landelijk genormeerde, valide en betrouwbare toet-

sen tenminste op het gebied van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, aange-

vuld met gestructureerde observaties en methodegebonden toetsen. Over het

gebruik van deze toetsen, de interpretatie en de verwerking van de verkregen gege-

vens zijn op teamniveau afspraken gemaakt.

Grofweg kunnen we de volgende eisen stellen aan het vaststellen van het OPP van

een leerling:

- De instrument(en) die gebruikt worden voor het vaststellen van de LRV moeten

het leerrendement betrouwbaar voorspellen. Het uitstroomniveau moet voldoen-

de objectief vast te stellen zijn en een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

hebben, dat wil zeggen dat als twee professionals het uitstroomniveau benoemen

ze op hetzelfde niveau uitkomen.

- De instrument(en) die gebruikt worden voor het vaststellen van de LRV dienen

valide te zijn, dat wil zeggen ze meten die ‘kwaliteiten’ die van belang zijn om het

leerrendement binnen een vakgebied te voorspellen.



- De gegevens die de school verzamelt om het OPP van een leerling te benoemen

zijn actueel, relevant en ‘to the point’, er wordt géén brei van onnodige gegevens

verzameld en er wordt zoveel mogelijk van reeds beschikbare gegevens uitge-

gaan.

- Het verzamelen, interpreteren en administreren van gegevens om het OPP van

een leerling te benoemen moet effectief verlopen en binnen de tijd en de taak

van betrokkenen haalbaar en uitvoerbaar zijn. 

- De administratie van de gegevens vindt overzichtelijk en snel toegankelijk plaats

en brengt op verschillende meetmomenten de ontwikkeling van de leerling longi-

tudinaal in kaart.

- Het OPP (in termen van een verwacht uitstroomniveau én een leerrendements-

verwachting per vakgebied) biedt leraren relevante aanknopingspunten om de

ontwikkeling van leerling te plannen en doelen te  stellen die ze met een leerling

willen bereiken en beredeneerde keuzes te maken in het onderwijsaanbod.

- Het vaststellen van het verwachte uitstroomniveau voor een leerling komt tot

stand door het zorgvuldig, objectief en deskundig in kaart brengen en wegen van

de leerrendementsverwachtingen per vakgebied, de cognitieve mogelijkheden, de

specifieke talenten/interesses en de protectieve en belemmerende factoren van

een leerling.

Het CITO ontwikkelt voor het SBO een instrument om op een betrouwbare en valide

manier het leerrendement voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en reke-

nen te kunnen voorspellen. 

Het benoemen van een verwacht uitstroomniveau in de vorm van één van de oplei-

dingsvormen in het voortgezet (speciaal) onderwijs voor een leerling heeft betrek-

king op het totale functioneren van een leerling en is moeilijker objectiveerbaar.

Onderzocht moet worden hoe de keuze voor een bepaald uitstroomniveau gerela-

teerd aan de LRV en de cognitieve mogelijkheden meer objectief kan plaatsvinden

dan op dit moment mogelijk is. Inzicht in de instroomvereisten van de verschillende

uitstroombestemmingen is hierbij van groot belang. Onderzoek naar succes van sbo-

leerlingen in het voorgezet onderwijs en de factoren die daarbij een rol spellen, kan

meer inzicht verschaffen.

5.2 Het betrouwbaar en valide vaststellen van het ontwikkelings-

perspectief

Bij het vaststellen van OPP benoemt school (vanaf een bepaalde leeftijd) het ver-

wachte uitstroomniveau van een leerling én per vakgebied de leerrendementsver-

wachting.

Leerrendementsverwachting

CITO doet onderzoek naar mogelijkheden om een instrument te ontwikkelen om het

leerrendement te voorspellen van leerlingen in het SBO. De volgende aspecten wor-

den bij het onderzoek betrokken:
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- Leerpotentie: verbaal IO, performaal IQ en totaal IQ.

- Leerresultaten op toetsen voor verschillende leergebieden.

- Sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld met behulp van de vragenlijst

VISEON).

- Gezinsaspecten die samenhangen met het schoolse presteren. 

- Onderwijsleersituatie: klassenmanagement, instructie, effectieve leertijd en

andere kenmerken van effectief onderwijs.

- Belemmerende factoren en stoornissen die van invloed zijn op de leerprestaties

van leerlingen.

- Protectieve factoren: sterke aspecten van de leerling die specifiek benut kunnen

worden.

Uit dit onderzoek (Moelands, 2007) komt naar voren dat het IQ weinig betrouwbaar

de rekenresultaten voorspelt, althans zeker niet als enige voorspeller. De beste voor-

speller van het te verwachten resultaat zijn voorgaande toetsscores, zeker naarma-

te er meerdere toetsmomenten geweest zijn. Daarmee wordt als het ware de leer-

baarheid of snelheid van ontwikkelen van een leerling gemeten. Dit geldt ook van de

andere vakgebieden. Vanaf drie meetmomenten is op basis van voorgaande toets-

scores een betrouwbare voorspelling van het te verwachten leerrendement mogelijk.

Toetsresultaten zijn vanaf drie meetmomenten een meer betrouwbare voorspeller

van het te verwachten leerrendement dan alleen het IQ. Onderstaande figuur geeft

een voorbeeld van zo’n ontwikkelingsprofiel voor de rekenprestaties van een bepaal-

de leerling.

In deze figuur is voor een leerling met bepaalde kenmerken, een voorspelling

gemaakt van zijn vaardigheidsniveau aan het eind van de basisschoolperiode, reke-

ninghoudend met zijn rekenprestaties tot nu toe (afnamemomenten M4, E4, M5 en
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E5). Wat meteen duidelijk wordt is dat met dit model een schatting wordt gemaakt

van de bandbreedte waarbinnen de rekenvaardigheid van deze leerling zich naar alle

waarschijnlijkheid zal ontwikkelen: tussen een vaardigheidsscore van 59 en 72. Om

enig idee te geven van wat deze scores betekenen: een vaardigheidsscore van 59 op

Rekenen/Wiskunde ligt in de buurt van het gemiddelde niveau van een leerling aan

het eind van groep 4, terwijl een vaardigheidsscore van 72 in de buurt komt van het

gemiddelde niveau van een leerling aan het eind van groep 5. Oftewel: een haalbaar

én tegelijkertijd ambitieus streven voor deze leerling zou zijn om wat rekenen betreft

minimaal uit te komen op het functioneringsniveau van eind groep 5. Binnen de

bandbreedte gaat de leraar van hoge verwachtingen uit en zet daarbij ambitieus en

doelgericht binnen het groepsplan c.q. handelingsplan in op een aanbod dat hoog in

de bandbreedte zit.

Uit de praktijkvoorbeelden die de deelnemers aan de expertdag ingediend hebben,

komt naar voren dat veel scholen op basis van de intelligentie van een leerling, een

theoretische leerrendementsverwachting (per vakgebied) vaststellen. Het is begrij-

pelijk dat school op basis van de intelligentie een uitspraak wil doen over het te ver-

wachten leerrendement. Bovenstaand onderzoek van het CITO stelt dit echter ter

discussie. Is het wel mogelijk om op basis van het IQ betrouwbaar het leerrende-

ment in verschillende vakgebieden te voorspellen? In veel gevallen zijn de voorgaan-

de toetsscores al voldoende om voor een leerling de LRV te bepalen. Het toevoegen

van IQ als extra voorspeller leidt in voorkomende gevallen tot een iets nauwkeuriger

bandbreedte: bij een relatief laag IQ wordt de bovenkant van de bandbreedte iets

naar beneden bijgesteld en bij een relatief hoog IQ de onderkant van de bandbreed-

te iets naar boven.

Daarnaast is bekend dat de uitslagen van IQ-tests bij kinderen jonger dan 8 jaar niet

stabiel zijn en dat sommige tests minder geschikt zijn voor taalzwakke kinderen.

Resing (2006) geeft aan dat het leerpotentieel van een leerling onderschat kan wor-

den als van een statische testvorm van intelligentieonderzoek gebruik gemaakt

wordt. Immers niet elk kind heeft in de loop van zijn ontwikkeling vergelijkbare, opti-

male kansen gehad om zich voor de testafname benodigde kennis en vaardigheden

te verwerven. Zo hadden bijvoorbeeld kinderen uit kansarme milieus hogere testsco-

res behaald kunnen hebben, als zij in ideale omstandigheden hadden verkeerd.

Resing pleit voor het dynamisch testen van het leerpotentieel van leerlingen, waar-

bij nagegaan wordt hoeveel instructie of hints een leerling nodig heeft om een opga-

ve zelfstandig op te kunnen lossen. Deze vorm van testen blijkt een grotere voor-

spellende waarde te hebben voor schoolprestaties dan de gebruikelijke statische

testvormen en levert meer handelingsgerichte informatie op.

Tijdens de expertdag werd het voorstel gedaan om vooral op basis van voorgaande

toetsscores de LRV per vakgebied te bepalen. Alleen als de LRV duidelijk afwijkt van

hetgeen op basis van het IQ verwacht wordt en de leerling zich niet conform

zijn/haar leerpotentieel ontwikkelt, is het zinvol op basis van het IQ te bekijken hoe

de LRV bijgesteld kan worden. In het instrument dat het Cito ontwikkelt, wordt IQ

meegenomen als één van de voorspellers van de LRV, naast de vorderingen op een

vakgebied en andere kenmerken van een leerling. 
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In het speciaal basisonderwijs wordt momenteel veel gebruik gemaakt van didacti-

sche leeftijdequivalenten (DLE’s) om de ontwikkeling van leerlingen in kaart te bren-

gen en prognoses te stellen. Door de DLE te vergelijken met de didactische leeftijd

(DL) heeft de leraar zicht op de ontwikkeling van de leerling in een bepaald vakge-

bied. Op basis hiervan wordt het zogenaamde leerrendementquotiënt (LRQ) bere-

kend: LRQ = DLE : DL. Bijvoorbeeld een leerling die op een rekentoets een DLE

behaald van 10 en een DL heeft van 20, heeft een LRQ van 10 : 20 = 0.50. Deze

leerling vordert half zo snel als de gemiddelde leerling, die altijd een LRQ van 1,00

heeft. Natuurlijk probeert de leraar door het aanbieden van extra instructie en extra

leertijd het LRQ te verhogen en de leercurve positief te beïnvloeden. 

De populariteit van DLE’s in het SBO is verklaarbaar. Het is een praktische en een-

voudige maat, die leraren snel zicht geeft op de ontwikkeling van een leerling en op

het niveau waarop een leerling een bepaalde vaardigheid beheerst.

Het CITO maakt bij de ontwikkeling van het instrument om de LRV te bepalen de

keuze voor het gebruik van vaardigheidsscores in plaats van DLE’s. Het CITO kijkt

vooral naar de ontwikkeling die de leerling zelf doormaakt ten opzichte van vorige

toetsafnamen in plaats van de leerling te vergelijken met de gemiddelde leerling.

Bovendien zijn er ernstige meettechnische bezwaren tegen het gebruik van DLE-sco-

res (Angoff, 1971; Mommers & Oud, 1990; CITO, juni 2001): 

Bij DLE’s wordt aangenomen dat toetsscores zich in de tijd lineair ontwikkelen, ter-

wijl dat in de praktijk niet zo is.

Bij dit type scores wordt ervan uitgegaan dat de leerstofinhoud in de tijd gelijk of

vergelijkbaar blijft. Dit is niet zo. Daardoor zijn DLE’s geen goede basis om presta-

ties van leerlingen over opeenvolgende tijdstippen te vergelijken.

DLE’s houden er geen rekening mee, dat naarmate het onderwijs vordert de sprei-

ding van de toetsscores toeneemt. Leerlingen die boven het gemiddelde presteren

en steeds dezelfde positie in de normgroep innemen, lijken volgens hun DLE’s voor-

uit te gaan. Leerlingen die beneden het gemiddelde presteren en steeds exact

dezelfde positie in de normgroep innemen, lijken juist in hun ontwikkeling achteruit

te gaan. Scores van individuele leerlingen worden onderschat of juist overschat.

Als de gemiddelde toetsscores over de tijd niet meer zo sterk toenemen, leiden klei-

ne nietszeggende scoreverschillen op toetsen tot aanzienlijke verschillen in DLE’s.

Gebruikers van DLE’s gaan er ter onrechte vanuit dat deze scores geen standaard-

meetfout hebben. Rekeninghoudend met de onbetrouwbaarheid van metingen levert

het verschillen in DLE-waarden op van minimaal 2 tot 3 maanden.

Deze bezwaren, met name die de onbetrouwbaarheid en instabiliteit betreffen, heb-

ben ertoe geleid dat de WAII* heeft besloten om bij de indicatiestelling voor het

Speciaal Onderwijs geen gebruik meer te maken van DLE’s en leerachterstanden uit-

gedrukt in DLE/DL (zie Resing e.a. Indicatiestelling SO en LGF, 2005).

* De WAII staat voor Werkgroep Advisering Instrumentarium Indicatiestelling. Deze is in 2001 ingesteld met

als taak te adviseren over vaststelling en uniformisering van criteria en procedures zoals voorzien in het

wetsvoorstel Leerlinggebonden financiering.

In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de COTAN (Commissie Testaangewlegenheden Nederland,

een orgaan van het NIP) en van de NVO.



Een praktisch nadeel van de vaardigheidsscores is, dat een getal op een vaardig-

heidsschaal niet meteen het beeld oproept ‘o, dus dit kind rekent op een niveau van

een leerling in halverwege groep 4’. Deze face validity bezit de DLE wel. Om dit

nadeel van de vaardigheidsscores te ondervangen, zeker in de communicatie naar

de ouders, heeft Cito het begrip functioneringsniveau geïntroduceerd. Het functione-

ringsniveau is een vertaling van de vaardigheidsscores naar een meer praktische

maat die hetzelfde is voor alle vakken. De functioneringsniveaus die worden onder-

scheiden, lopen van M3, M3/E3, E3, E3/M4 tot en met E7/M8 en M8. Daarmee zijn

meer aanduidingen van het niveau beschikbaar dan tot voor kort door het Cito werd

aangegeven, namelijk stappen die een niveauverschil aangeven van 2-3 maanden in

plaats van stappen die een verschil in niveau van een half jaar aangeven. De

betrouwbaarheidsmarges rond de toetsscores en vaardigheidsscores laten geen gro-

tere nauwkeurigheid toe. Het belangrijkste verschil met de DLE’s is dat niet gesug-

gereerd wordt door middel van een getal dat de groei in vaardigheid van E3 naar E4

even groot is als die van M7 naar M8. Tegelijkertijd krijgen scholen wel een handrei-

king voor het plannen van hun onderwijs en de communicatie naar de ouders door-

dat het functioneringsniveau een indicatie geeft van de stof die een leerling beheerst.

Op de expertdag werd met betrekking tot het betrouwbaar vaststellen van de LRV

per vakgebied het volgende voorstel gedaan:

- De LRV wordt per vakgebied met betrouwbare en valide toetsen vastgesteld in

een bandbreedte aan vaardigheidsscores (zie het instrument dat  het Cito ontwik-

kelt). Er wordt niet gebruik gemaakt van DLE’s. Tijdens de expertdag gaven som-

mige deelnemers aan voorstander te blijven van het gebruik van DLE’s. 

Het IQ wordt zeker niet als enige voorspeller gebruikt voor het bepalen van de

LRV. Het wordt ter bijstelling gebruikt als de LRV op basis van de toetsscores dui-

delijk afwijkt van hetgeen op basis van het leerpotentieel verwacht zou mogen

worden. Bij het vaststellen van LRV is het goed ook rekening te houden met

belemmerende en protectieve factoren van leerlingen en de leerling gericht

ondersteuning te bieden ten aanzien van factoren die de LRV negatief beïnvloeden.

Naarmate er meerdere meetmomenten zijn, zal de bandbreedte afnemen. Bij jon-

gere leerlingen zal de bandbreedte groter zijn dan bij oudere leerlingen.

Het instrument dat het Cito voor het SBO ontwikkelt om het leerrendement 

betrouwbaar te voorspellen, zal in een brede en representatieve steekproef

beproefd en verder uitgewerkt worden en daarna in de software van het compu-

terprogramma LOVS van het CITO opgenomen worden.

- De LRV voor een vakgebied wordt pas na minimaal drie meetmomenten vastge-

steld. De geldigheidsduur van de LRV is een half jaar, dat wil zeggen dat de LRV

elk half jaar bijgesteld wordt, conform de toetskalender van de school.

- De leraar stemt haar onderwijsaanbod af op de bovenkant van de bandbreedte

aan vaardigheidsscores, zodat de leerling optimaal gestimuleerd en uitgedaagd

wordt. Naast de methodeonafhankelijke Cito-toetsen zijn daarbij ook methodege-

bonden voortgangstoetsen en observaties van groot belang om het onderwijsaan-

bod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de scores op

de Cito-toetsen nader te specificeren.
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Een aandachtspunt is dat de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) bij toelatingsbe-

schikkingen voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs nog gebruik

maakt van DLE’s. 

Uitstroomniveau

Voor het vaststellen van het verwachte uitstroomniveau voor een leerling verzamelt

de school op een overzichtelijke en transparante wijze gegevens over de LRV per

vakgebied, over de cognitieve mogelijkheden, over belemmerende en protectieve

factoren (denk onder meer aan sociaal-emotioneel functioneren en werkhouding) en

over specifieke talenten en interesses van kinderen. Hierbij wordt ook in gesprek

gegaan met de leerling en met de ouders. 

In geval het profiel van een leerling sterk disharmonisch is, wordt bij het vaststel-

len/monitoren van het verwachte uitstroomniveau altijd de orthopedagoog/psycho-

loog geraadpleegd.

Een aandachtspunt is hoe in het SBO het kiezen van een passend uitstroomniveau,

meer dan nu het geval is, geobjectiveerd kan worden. Onderzoek hiernaar is

gewenst. Minimale eis is dat het benoemen van het verwachte uitstroomniveau op

een inzichtelijke en transparante manier gebeurt, zodat controleerbaar is waarop het

vaststellen van het uitstroomniveau is gebaseerd.

Voorkomen moet worden dat school te laag inzet qua uitstroomniveau. Het benoe-

men van een uitstroomniveau moet dan ook niet als een resultaatsverplichting

gezien worden, maar is een inspanningsverplichting van school. 

Pedagogisch domein

Bij het vaststellen van de LRV per vakgebied en het uitstroomniveau ontstaat ten

onrechte de indruk dat alleen de didactische vorderingen voor de ontwikkeling van

leerlingen relevant zijn. In het kader van een ‘brede’ ontwikkeling van leerlingen zijn

ook doelen in het pedagogisch domein van groot belang en kan het bereiken van

deze doelen  in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van een bepaald uit-

stroomniveau of een bepaalde LRV. Het is daarom belangrijk dat een leerkracht ook

met betrekking tot het pedagogisch domein doelen stelt, die voor een goede ontwik-

keling van een bepaalde leerling relevant zijn.

Denk onder meer aan het bereiken van doelen op het gebied van sociale competen-

tie, werkhouding, taakaanpak, leren leren, zelfstandig werken en motivatie. Zie ook

de leergebiedoverstijgende leerlijnen die CED Groep voor het speciaal onderwijs

samengesteld heeft (www.cedgroep.nl en www.wecraad.nl).

5.3 Wie stelt het ontwikkelingsperspectief vast?

Op scholen voor speciaal basisonderwijs zien we grote verschillen in wie in school

verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van het OPP van leerlingen.

Bij plaatsing van de leerling op school stelt meestal de orthopedagoog/psycholoog

het OPP vast. Hij/zij maakt hierbij gebruik van de gegevens uit het dossier dat de

school van de PCL ontvangen heeft, voert verder onderzoek uit en draagt de infor-

matie over aan de intern begeleider en leraar. 
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Het is belangrijk dat met de PCL (en samenwerkingsverband WSNS) duidelijke

afspraken gemaakt worden over de gegevens die aangeleverd moeten worden om

bij plaatsing het OPP van een leerling vast te kunnen stellen. Hiertoe zou een lande-

lijk model ontwikkeld kunnen worden. 

Het ligt voor de hand, zeker als het instrument van het Cito beschikbaar is, dat de

leraar op basis van de toetsresultaten, per vakgebied de LRV voor leerlingen vast-

stelt en registreert. 

Op basis van het uitstroomniveau én de LRV per vakgebied maakt de leraar doelge-

richte keuzes in de leerlijn en het onderwijs- en leerstofaanbod die in het groepsplan

of een handelingsplan verder uitgewerkt worden. Hierbij gaat de leraar van hoge

verwachtingen uit. De intern begeleider monitoort dit proces en biedt de leraar hier-

bij ondersteuning. Het is een vast aandachtspunt in groeps- en leerlingenbesprekin-

gen (zie ook 7). Dit doet een groot beroep op de professionaliteit van leraren en

intern begeleiders en moet in de scholing van leraren en intern begeleiders een

belangrijk aandachtspunt zijn (zie ook 8).

Indien de LRV voor één of meerdere vakgebieden sterkt afwijkt van de leerpotentie

op basis van het IQ van de leerling, is het aan te bevelen de intern begeleider en/of

orthopedagoog/psycholoog te raadplegen. Dit kan ook het geval zijn als het ver-

wachte leerrendement niet wordt behaald door belemmerende factoren bij het kind

en/of in de onderwijsleersituatie. 

Het verdient aanbeveling dat school daarnaast de LRV gaat gebruiken als een maat

om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen: buigt de LRV van leerlingen na plaat-

sing op school in positieve zin om en welke factoren zijn daarop van invloed? Waar

daalt de LRV en wat is hiervan de oorzaak?

Het verwachte uitstroomniveau van een leerling is van vele variabelen afhankelijk en

vaak moeilijk voor de leraar om alleen te bepalen. Het wordt minimaal éénmaal per

jaar met de leraar, de intern begeleider en de orthopedagoog/psycholoog (in de leer-

lingenbespreking) besproken en zonodig bijgesteld. Bij een wijziging van het ver-

wachte uitstroomniveau wordt altijd de orthopedagoog/psycholoog geraadpleegd.

5.4 Vanaf welke leeftijd wordt het ontwikkelingsperspectief 

vastgesteld?

De meeste scholen stellen direct of kort na instroom van de leerling in school het OPP

vast (zie ook 5.3). Sommige scholen gaan uit van of pleiten voor een observatieperio-

de van bijvoorbeeld zes weken. In deze periode worden op basis van gerichte observa-

tievragen gegevens verzameld om vervolgens het OPP van de leerling te benoemen.

Leerrendementsverwachting per vakgebied

Tijdens de expertdag werd het voorstel gedaan om pas vanaf een didactische leef-

tijd van 15/20 maanden per vakgebied de leerrendementsverwachting van een leer-

ling te bepalen. Er hebben dan tenminste drie meetmomenten plaatsgevonden.
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Uiteraard worden óók bij leerlingen met een DL tot aan 15/20 maanden met het leer-

lingvolgsysteem systematisch gegevens verzameld en worden deze (toets)gegevens

handelingsgericht gebruikt om hoge doelen voor deze leerlingen te stellen en het

onderwijs doelgericht te plannen. Een LRV wordt echter pas vanaf DL 15/20 bepaald.

Uitstroomniveau

Tijdens de expertdag werd door een aantal deelnemers het voorstel gedaan om het

verwachte uitstroomniveau van een leerling pas vanaf DL 30-40 (eind groep 5 of 6

basisschool) te bepalen. Het vaststellen van het uitstroomniveau < DL 30-40 wordt

door velen als lastig en onbetrouwbaar ervaren en kan zelfs een averechts effect

hebben als een leerling op basis hiervan in een leerroute terechtkomt die hem/haar

onvoldoende uitdaagt. Doe er op jonge leeftijd alles aan (verlengde instructie, uit-

breiden van leertijd) dat een leerling optimale ontwikkelingskansen krijgt en bepaal

dan later het uitstroomniveau.

Anderen zijn van mening dat het belangrijk is om al vanaf dl 15-20 naast de LRV per

vakgebied óók het uitstroomniveau van de leerling te bepalen, zodat je, aansluitend

bij de verwachtingen van de Inspectie, op basis hiervan het onderwijsaanbod aan

leerlingen kan plannen. Immers door het uitstroomniveau cyclisch te monitoren kan

het tijdig bijgesteld worden.

Met betrekking tot het vaststellen van de LRV per vakgebied zijn de meningen eens-

luidend. Ten aanzien van de leeftijd vanaf wanneer het uitstroomniveau vastgesteld

wordt, is er verschil van mening en is nader onderzoek gewenst.  Vooralsnog is het

voorstel:

< DL 15/20* Er wordt géén verwacht uitstroomniveau en géén LRV per 

vakgebied vastgesteld.

Op basis van de verzamelde toetsgegevens en observaties worden voor elke leerling

per vakgebied (hoge) doelen gesteld die de leerkracht de komende periode wil berei-

ken. Hiertoe is van belang dat voor de diverse vakgebieden duidelijke leerlijnen aan-

wezig zijn op basis waarvan de leraar doelgericht werkt. 

Daarnaast worden relevante doelen uit het pedagogisch domein benoemd.

DL 15/20 – 60* LRV per vakgebied én verwacht uitstroomniveau vaststellen

en cyclisch monitoren

Op basis van het verwachte uitstroomniveau én de LRV per vakgebied stelt de leraar

(hoge) doelen en maakt beargumenteerde keuzes in het leerstofaanbod. Hiertoe is

van belang dat voor de diverse vakgebieden duidelijke leerlijnen in school aanwezig

zijn. Daarnaast worden relevante doelen uit pedagogisch domein benoemd.

* Bij het vaststellen van de didactische leeftijd (DL) worden ook de maanden meegeteld dat de leerling

onderwijs ontvangen heeft in het regulier basisonderwijs. Dit betekent dat als leerling tenminste 20 maan-

den onderwijs op een basisschool ontvangen heeft, bij instroom in het SBO het OPP bepaald kan worden.



De Inspectie van het Onderwijs maakt bij de eisen die zij stelt aan het ontwikkelings-

perspectief het volgende onderscheid:

- Voor leerlingen die instromen in een kleutergroep of een onderbouwgroep (niveau

groep 3 basisschool) is het vaststellen van ontwikkelingsperspectief op basis van

de verwachte uitstroom nauwelijks mogelijk. Voor deze leerlingen volstaat het

bepalen van een verwacht instroomniveau in de middenbouw: welk niveau zal

deze leerling bereikt hebben op het moment dat hij instroomt in de middenbouw? 

- Voor leerlingen die instromen in de midden- of bovenbouw dient zo spoedig

mogelijk na hun toelating bepaald te worden wat hun verwachte uitstroom zal

zijn. Vanuit dit ontwikkelingsperspectief wordt, terugredenerend, bepaald wat de

verwachte ontwikkeling, het te verwachten niveau aan het eind van het lopende

schooljaar, zal zijn.

- Voor leerlingen die vanuit de onderbouw doorstromen naar de middenbouw of

van de middenbouw doorstromen naar de bovenbouw, stelt de school eveneens

het verwachte uitstroomniveau vast. Waarbij wederom terugredenerend vanuit

dit ontwikkelingsperspectief wordt bepaald wat de verwachte ontwikkeling voor in

ieder geval het komende (school)jaar zal zijn. 

Het moge duidelijk zijn dat ook voor leerlingen tot aan DL 15/20 het van groot

belang is dat op basis van hoge verwachtingen doel- en opbrengstgericht gewerkt

wordt. Het is op deze leeftijd immers cruciaal dat er alles aan gedaan wordt om leer-

en ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.

5.5. Werkpunten

Ten aanzien van het vaststellen van het OPP van leerlingen zijn er de volgende werk-

punten:

- Vanaf welke leeftijd wordt het uitstroomniveau van een leerling bepaald (zie 5.4)?

- Hoe en wanneer wordt het IQ gebruikt bij het vaststellen van de LRV (zie 5.2)?

- Welke stelling wordt ingenomen ten aanzien van het gebruik van DLE’s bij het

vaststellen van de LRV van leerlingen? Het gebruik van DLE’s is momenteel

algemeen verspreid en ingeburgerd in het SBO. Voor indicatiestelling PrO en

LWOO worden DLE’s nog gebruikt, terwijl voor indicatiestelling (V)SO de DLE’s

zijn geschrapt.

- Naast en in samenhang met het benoemen van de LRV per vakgebied en het

verwachte uitstroomniveau is het stellen van (pedagogische) doelen op het

gebied van sociale competentie, gedrag, werkhouding, leren leren, motivatie, 

zelfstandig werken, e.d. erg belangrijk. Hoe wordt dit in school opgepakt en

geformuleerd?

- Hoe kan het bepalen van het uitstroomniveau naar het voortgezet (speciaal) 

onderwijs meer geobjectiveerd worden? Denk ook aan het vaststellen van

instroomvereisten voor de diverse vormen van vervolgonderwijs.

- Wat is de taak en de rol van de PCL ten aanzien van het aanleveren van ge-

gevens voor het opstellen van het OPP bij plaatsing van de leerling?

- Wie is in school bij plaatsing van de leerling en tijdens het verblijf in school eind-
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en uitvoeringsverantwoordelijk voor het opstellen en monitoren van het OPP?

- Is het zinvol en haalbaar om na plaatsing van de leerling een korte observatie-

periode te plannen om het OPP van de leerling te bepalen?

Opzetten van een brede en representatieve steekproef in het SBO om verder het

instrument van het Cito  te beproeven en uit te werken, waarmee voor een aantal

vakgebieden betrouwbaar het leerrendement voorspeld kan worden. Momenteel

doen 80 sbo-scholen mee aan de pilot sbo-toetsen, die door het Cito uitgevoerd

wordt.
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6. Het gebruik van het ontwikke-
lingsperspectief in het onderwijs

6.1 Hoe gebruik je het ontwikkelingsperspectief in het onderwijs?

Het vaststellen van een OPP voor leerlingen is géén doel op zichzelf, maar dient

ten goede te komen aan het onderwijs en aan een optimale ontwikkeling van de

leerling. Leraren maken actief gebruik van het OPP van leerlingen bij de planning

van hun onderwijs en gaan hierover in gesprek met de leerling/ouders.

Niet volgen, maar plannen

Werken vanuit een OPP dient niet de ontwikkeling van een leerling te volgen, maar

te plannen. Het gevaar dreigt dat werken vanuit een OPP alleen ‘volgend’ uitge-

voerd wordt, waarbij de leraar alleen de ontwikkeling en het leerrendement van

leerlingen in kaart brengt en niet uitgedaagd wordt om door het nemen van gerich-

te maatregelen de prestaties en leerrendement van een leerling te verbeteren en

een stagnerende ontwikkeling om te buigen. De prognose dreigt dan een ‘self full-

filling prophecy’ te worden, waarbij de mogelijkheden van de leerling onderbenut

blijven.

Het is daarom belangrijk dat de leraar niet volgt, máár plant. De leraar grijpt op

basis van de verzamelde gegevens uit toetsen en observaties in op de ontwikke-

ling van de leerling en probeert door het nemen van gerichte maatregelen (extra

instructie, extra leerstof, extra leertijd en uitdagende werkvormen) het verwachte

leerrendement van een leerling in positieve zin om te buigen. Hierbij is van belang

dat de leraar hoge verwachtingen van leerlingen heeft, duidelijke doelen stelt en

binnen de bandbreedte aan vaardigheidsscores de lat hoog legt voor een leerling.

Dit moet goed ‘bewaakt’ worden in school, omdat de praktijk leert dat sommige

leraren voorzichtig zijn in hun prognoses en daarmee kansen laten liggen. Ze gaan

uit van een te lage LRV -leggen de lat te laag- met alle nadelige gevolgen voor de

leerling. Voor leraren moet duidelijk zijn dat een OPP géén resultaatverplichting

maar een inspanningsverplichting is.

Het OPP van leerlingen kan in het onderwijs gebruikt worden bij:

- Het stellen van (lange termijn) doelen over wat school met de leerling wil berei-

ken (per vakgebied en ten aanzien van de uitstroombestemming).

- Het maken van beredeneerde en doelgerichte keuzes in leerlijnen en in het leer-

stofaanbod (zie ook 6.2). Op basis van het OPP kan school de gemaakte keuzes

verantwoorden. 

- Het benoemen van de onderwijsbehoeften van een leerling. Het OPP is een lange- 

termijnprognose. De onderwijsbehoeften richten zich op de zone van naaste ont-

wikkeling, bijvoorbeeld de periode die een groepsplan of individueel handelings-

plan bestrijkt. Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften van een leerling geeft

de leerkracht (per vakgebied) aan welke doel(en) zij de komende periode



nastreeft en wat deze leerling (extra) nodig heeft om deze doelen te bereiken. Het

OPP is een belangrijke input voor het benoemen van de  onderwijsbehoeften van

een leerling.

- Het vertalen van het (lange termijn) OPP naar de (korte termijn) onderwijs-

behoeften van een leerling doet een groot beroep op de competenties van leraar

en intern begeleider. Invoering van 1-zorgroute kan hieraan een bijdrage leveren. 

Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften van leerlingen in de zone van naas-

te ontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van gegevens uit methodegebonden

toetsen, analyses van het werk, observaties en gesprekken met kinderen. Het is

belangrijk dat naast de halfjaarlijkse Cito-toetsen de leraar bij de afstemming van

het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen handelingsgericht

gebruik maakt van periodiek afgenomen methodegebonden toetsen en van

observaties. Gebruik de gegevens uit methodegebonden toetsen en observaties

ook bij het interpreteren van de uitslagen op de Cito-toetsen.

- Het planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen (zie ook 6.3). Het OPP

wordt actief gebruikt bij het opstellen van groepsplannen en handelingsplannen. 

Grote vraag hierbij is hoe de leraar op een planmatige, haalbare en effectieve

manier omgaat met de vaak grote verschillen in ontwikkelingsperspectief en 

onderwijsbehoeften tussen de leerlingen in haar groep. Reflectie hierop heeft ook

consequenties voor de keuze van een differentiatievorm en voor het klassen-

management. Sommige scholen voor speciaal basisonderwijs onderscheiden op 

basis van het OPP meerdere stromen (streaming) of meerdere leerroutes in

school, bijvoorbeeld een ‘langzame’ en ‘snelle’ stroom, een ‘langzame’ of ‘snelle’

leerlijn of leerlijnen voor een profiel VMBO theoretisch/gemengd, een profiel

VMBO basis/kader, een profiel LWOO en een profiel praktijkonderwijs. 

- Afstemming en communicatie binnen school. Werken vanuit OPP draagt ertoe bij

dat over leerjaren heen afstemming plaatsvindt over waar gezamenlijk met een

leerling naar toe gewerkt wordt, zodat binnen school een doorgaande zorg gerea-

liseerd wordt. Het bevordert de dialoog tussen collega’s in school. 

- Afstemming en communicatie met de leerling (zie ook 8.1). Werken vanuit een

OPP biedt de mogelijkheid om met de leerling in gesprek te gaan over zijn/haar

ontwikkeling. Het maakt de leerling ‘eigenaar’ van zijn/haar ontwikkeling en ver-

groot in veel gevallen de motivatie en betrokkenheid van de leerling. Leerlingen

in het SBO worden vaak nog te weinig betrokken bij wat school wil bereiken en

welke doelen school nastreeft. 

- Afstemming en communicatie met de ouders (zie ook 8.2). Ouders van leerlingen

in het SBO willen, gelet op de voorgeschiedenis van hun zoon/dochter, graag

weten wat het OPP van hun zoon/dochter is en wat school langs welke weg wil

bereiken. 

- Evaluatie van het rendement van het onderwijs (kwaliteitszorg). Werken vanuit

een OPP draagt ertoe bij dat in het SBO de opbrengstgerichtheid van het onder-

wijs vergroot wordt. Wat zijn in school de leeropbrengsten van lezen, taal en 

rekenen? Slaagt de school, na plaatsing van leerlingen, erin om de leerrendements-

verwachting van lezen, taal en rekenen te vergroten en welke maatregelen 

blijken daarbij effectief te zijn? Welke maatregelen zijn nodig om de leeropbreng-
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sten ten aanzien van lezen, taal en rekenen te vergroten? Welke maatregelen zijn

nodig om factoren die de ontwikkeling van leerlingen belemmeren resultaatge-

richt aan te pakken? Slaagt de school erin om het verwachte uitstroomniveau van

leerlingen te realiseren en weten leerlingen de verworven plek in het voortgezet

onderwijs te bestendigen?

Het is onjuist om het realiseren van een OPP alleen te zien als het resultaat van het

leerpotentieel van een leerling. Het OPP van een leerling is in belangrijke mate óók

het resultaat van de kwaliteit van het onderwijs dat de leerling ontvangen heeft en

van de inspanningen van school om een optimaal leerrendement en een optimale

ontwikkeling te bereiken. 

De overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Werken vanuit een OPP

draagt bij aan een weloverwogen en passende keuze voor een vervolgbestemming

in het V(S)O, het goed voorbereiden van de leerling op deze bestemming en een

goede overdracht naar het V(S)O. Leerling en ouders worden hierbij vroegtijdig

betrokken.

Werken vanuit een OPP kan tevens een bijdrage leveren aan het beoordelen of een

leerling (met ambulante begeleiding) teruggeplaatst kan worden naar de basis-

school. Is de stagnerende ontwikkeling zodanig in positieve zin omgebogen dat de

basisschool in staat is om het OPP van de leerling te realiseren en haar onderwijs af

te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling? In die zin is het

OPP in combinatie met de handelingsplanning ook van betekenis voor de richtingbe-

paling en het onderwijsaanbod wanneer de  leerling de overstap naar het regulier

basisonderwijs maakt. 

6.2 Wat is de relatie met  leerlijnen?

Bij een actief gebruik van het OPP van leerlingen bij de planning van het onderwijs

spelen leerlijnen een belangrijke rol. Diverse scholen kijken hoe vanuit het OPP van

leerlingen een (digitale) koppeling gelegd kan worden naar leerlijnen. Dit biedt lera-

ren houvast bij het maken van keuzes op basis van het OPP in het onderwijsaanbod.

Tijdens de expertdag werd geadviseerd te onderzoeken hoe vanuit werken met een

OPP een koppeling gelegd kan worden naar leerlijnen. 

Sommige scholen onderscheiden op basis van het OPP  (per vakgebied) een ‘snelle’

en een ‘langzame’ stroom (vergelijk het vroegere onderscheid tussen LOM en MLK). 

Interessant zijn de schoolspecifieke leerlijnen die SBO de Súdwester in Sneek uitge-

werkt heeft bij het profiel VMBO theoretisch/gemengd, het profiel VMBO basis/kader,

het profiel LWOO en het profiel praktijkonderwijs. Binnen deze leerlijnen onder-

scheidt De Súdwester een streeflijn en een minimumlijn (vergelijk streefkwaliteit en

fundamentele kwaliteit bij de referentieniveaus, zie paragraaf 2). 

Op basis van de LRV en het verwachte uitstroomniveau van leerlingen kunnen er

meerdere leerroutes in school ontstaan. Per leerroute zijn er op schoolniveau keuzes
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in de leerlijnen van de vakgebieden gemaakt. Bijvoorbeeld in een leerroute praktijk-

onderwijs worden (afgestemd op de instroomvereisten van het praktijkonderwijs) in

de leerlijn rekenen bepaalde doelen overgeslagen en doelen op het gebied van de

toepassingsgebieden geldrekenen, tijd en meten naar voren gehaald. Natuurlijk

moet er per leerroute op toegezien worden dat een ‘zeker’ basisniveau gehandhaafd

blijft (zie ook de referentieniveaus). Nauw omschreven standaarden in de leerlijnen

zijn belangrijke ijkpunten voor het werken vanuit een OPP.

De leerlijnen die CED Groep voor het speciaal onderwijs ontwikkeld heeft, bieden óók

aanknopingspunten voor het SBO (zie paragraaf 4.1). Interessant zijn daarbij de

vakgebiedoverstijgende leerlijnen voor domeinen zoals sociale competentie en taak-

en werkhouding. 

Werken vanuit een OPP roept discussie op over het in school ‘streamen’ van leerlin-

gen. Naast voordelen kleven er nadelen aan het streamen ofwel homogeen groepe-

ren van leerlingen, zeker als dit te vroeg gebeurt. Onderwijs geven aan (relatief)

homogene niveaugroepen leidt niet tot betere leerresultaten, behalve bij begaafde

leerlingen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de verschillen tussen de groepen alleen

maar groter worden en  zwakke leerlingen steeds meer achterop raken. Dit wordt

wel het ‘Mattheus-effect’ genoemd: de rijken worden steeds rijker en de armen

steeds armer, zeker als voor de ‘armen’ de leertijd op het rooster niet uitgebreid

wordt. Deze negatieve effecten op met name taal/lezen en rekenen worden toege-

schreven aan teruglopend zelfvertrouwen door de groepering, ontbreken van pres-

tatiedruk, het stellen van lagere doelen en het onvoldoende uitdagen van leerlingen.

Eenmaal geplaatst in een zwakkere groep is het lastig om nog door te stromen naar

een betere groep. Verder is de homogeniteit van een groep zwakke leerlingen vaak

maar schijn: de onderliggende problemen kunnen heel uiteenlopend zijn en daarmee

een andere aanpak vragen. Overigens zijn er niet alleen nadelige effecten op de leer-

resultaten van de zwakkere leerlingen, maar ook op hun sociaal-emotioneel functio-

neren.

Indien school op basis van het OPP streaming toepast, dan dient school de ontwik-

keling van leerlingen voortdurend te monitoren en het mogelijk te maken dat leer-

lingen van ‘stroom’ wisselen. Dit vraagt flexibele groeperingsvormen in school. 

6.3 Wat zijn de consequenties voor het planmatig handelen in 

school?

Op basis van het OPP en de onderwijsbehoeften van de leerlingen plant de leraar doel-

gericht haar onderwijs. In het SBO is er veel inhoudelijke verwarring rondom begrip-

pen als groepsplan, handelingsplan, ontwikkelplan, begeleidingsplan, et cetera. Het

project 1-zorgroute biedt aanknopingspunten om een en ander te verhelderen.

Het uitvoeren van een veelheid aan individuele handelingsplannen is in de praktijk

onhaalbaar en leidt meestal tot een drastische daling van de instructie- en leertijd.

Bij het planmatig omgaan met de verschillen in OPP en onderwijsbehoeften tussen
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de leerlingen kan het groepsplan een belangrijke bijdrage leveren. In het groeps-

overzicht verzamelt de leraar per vakgebied alle gegevens uit toetsen, observaties

en gesprekken met kinderen en geeft in dit overzicht voor elke leerling aan wat de

LRV en de onderwijsbehoeften van de leerling zijn. Op basis van dit overzicht bekijkt

de leraar hoe zij de leerlingen kan clusteren en stelt daarna per vakgebied het

groepsplan op. 

In dit groepsplan geeft de leraar per (instructie)groepje aan hoe zij de komende peri-

ode doelgericht haar onderwijs afstemt op de LRV en de specifieke onderwijsbehoef-

ten van de leerlingen uit haar groep. Indien klassendoorbrekend gewerkt wordt, stelt

niet de stamgroepleerkracht, maar de leerkracht die het (instructie)groepje bege-

leidt het groepsplan op. Als een specifieke aanpak van een leerling niet binnen een

groepsplan gespecificeerd kan worden, wordt incidenteel besloten een specifiek han-

delingsplan (IHP) op te stellen. Dit plan is een verbijzondering van het groepsplan.

Om bedoeld handelingsplan op te stellen is een zorgvuldige analyse van de proble-

men van de leerling nodig.

Elke cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking. In deze bespreking wordt

op basis van het opnieuw ingevulde groepsoverzicht het vorig groepsplan geëvalu-

eerd, bekeken of de leerlingen uit de groep zich conform hun LRV ontwikkelen, nage-

gaan hoe leerlingen opnieuw geclusterd kunnen worden en handvatten verzameld

voor het opstellen van het nieuwe groepsplan. 

Leerlingen waarbij er vraagtekens zijn met betrekking tot het OPP (verwacht uit-

stroomniveau en/of LRV) kunnen vanuit de groepsbespreking aangemeld worden

voor de leerlingenbespreking (zie ook 7). 

De meeste scholen voor speciaal basisonderwijs voeren bovenstaande cyclus twee

tot viermaal per schooljaar uit. Groepsplannen en handelingsplannen zijn zichtbaar

gekoppeld aan het OPP van de leerlingen.

Diverse sbo-scholen werken ook met een algemeen handelingsplan/begeleidingsplan.

In dit plan geeft school per leerling aan wat het ontwikkelingsperspectief (verwacht

uitstroomniveau + LRV per vakgebied) van de leerling is en staan ook de generieke

(algemene) onderwijsbehoeften van de leerling benoemd. De generieke onderwijs-

behoeften zijn vakoverstijgend en van lange duur. Het zijn aanpassingen en condi-

ties die een leerling (duurzaam) nodig heeft om van het onderwijs te kunnen profi-

teren. Het algemeen handelingsplan/begeleidingsplan wordt met de ouders bespro-

ken en tenminste éénmaal per jaar opgesteld c.q. bijgesteld. Het algemeen hande-

lingsplan/begeleidingsplan wordt concreet geoperationaliseerd in de uitvoering van

de groepsplannen.

In het kader van begeleiding wordt op basis van het OPP voor alle leerlingen een

algemeen handelingsplan/begeleidingsplan opgesteld en in het kader van zorg een

individueel handelingsplan (IHP) voor sommige leerlingen, als deze leerlingen een

bijzondere aanpak nodig hebben die niet binnen het groepsplan gespecificeerd en

gerealiseerd kan worden.
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6.4 Werkpunten

Ten aanzien van het gebruik van het OPP in het onderwijs zijn er de volgende werk-

punten:

- Hoe kan vanuit het OPP een (digitale) koppeling gelegd worden naar leer-

lijnen? Hoe worden deze leerlijnen per vakgebied uitgewerkt?

- Welke leerroutes kunnen in school op basis van het OPP van leerlingen onder-

scheiden worden? Welke leerroutes kent de school en hoe de legt de school de

(voorlopige) keuze voor één van deze routes vast in het OPP? 

- Op welke wijze kan het onderwijs in school en in de groep het beste ingericht en

flexibel georganiseerd worden, opdat het optimaal afgestemd is op het OPP en de

onderwijsbehoeften van de leerlingen? 

Onderzoek is gewenst naar de vraag hoe nadelige effecten van streaming zoveel

mogelijk vermeden kunnen worden.

- Hoe kunnen de competenties van leraren en intern begeleiders vergroot worden

ten aanzien van het gebruik van het OPP bij het doelgericht maken van keuzes in

leerlijnen en leerstofaanbod?

Eenduidigheid (inhoudelijk en procedureel) met betrekking tot begrippen als

groepsplan, handelingsplan, groepsbespreking en leerlingenbespreking.

- Hoe wordt in het kader van kwaliteitszorg het systematisch evalueren van de

behaalde leerresultaten per vakgebied vast op de agenda van school gezet? 
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7. Hoe monitoren we het ontwikke-
lingsperspectief van leerlingen ?

De Inspectie van het onderwijs constateert vooruitgang bij het opstellen van het OPP

bij plaatsing van de leerling, maar stelt vast dat het volgen en zonodig bijstellen van

het OPP tijdens het verblijf van de leerling op school nog sterk onder de maat is. 

Het OPP van een leerling mag niet voor eens en altijd vastgesteld worden. Vaak zien

we bij leerlingen in het SBO een versnelling of een vertraging in de ontwikkeling. Het

OPP (verwacht uitstroomniveau  + LRV per vakgebied) van leerlingen moet dan ook

voortdurend kritisch gevolgd en zonodig heroverwogen en bijgesteld worden. 

De Inspectie stelt als eis dat tenminste éénmaal per schooljaar het OPP van de leer-

lingen geëvalueerd en zonodig bijgesteld wordt. Verloopt de ontwikkeling gunstiger,

conform of ongunstiger dan het eerder bepaalde OPP? Op basis hiervan handhaaft

de school het perspectief of stelt zij dit naar boven of naar beneden bij. Dit leidt voor

elke leerling tot een afweging en planning van het onderwijsaanbod en zijn of haar

doorstroom in de school. Ouders en leerling worden hierover tijdig geïnformeerd en

hierbij betrokken. 

7.1 Wie volgt in school het ontwikkelingsperspectief van leer-

lingen?

Bij plaatsing van de leerling stelt meestal de orthopedagoog/psycholoog het OPP

vast. Ten aanzien van het monitoren van het OPP tijdens het verblijf van de leerlin-

gen in school zien we grote verschillen in het SBO met betrekking tot wie in school

verantwoordelijk is voor het volgen van het OPP. Op sommige scholen is altijd de

orthopedagoog/psycholoog (eind)verantwoordelijk, op andere scholen is de intern

begeleider of de leraar verantwoordelijk voor het monitoren van het OPP.

Binnen school moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de taakverdeling

en de verantwoordelijkheden van betrokkenen bij het systematisch volgen van het

OPP van de leerlingen.

Het ligt voor de hand, zeker als het instrument van het CITO beschikbaar is, dat de

leraar op basis van de toetsresultaten, per vakgebied de LRV voor de leerlingen vast-

stelt en (in het groepsoverzicht) registreert. Daarbij bekijkt de leraar of de leerling

zich ten opzichte van vorige meetmomenten conform de verwachtingen ontwikkelt.

Moet de LRV naar boven of beneden bijgesteld worden? Heeft de leerling de komen-

de periode extra aandacht en ondersteuning nodig om de LRV alsnog te behalen? 

De intern begeleider monitoort dit proces en biedt de leraar hierbij ondersteuning.

Het volgen van de LRV voor de diverse vakgebieden is een vast aandachtspunt in de

groeps- en leerlingenbesprekingen (zie ook 7.3). 

Het bepalen van het verwachte uitstroomniveau van een leerling is van vele varia-

belen afhankelijk en vaak moeilijk voor de leraar. De verwachte uitstroombestem-



ming naar het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt minimaal éénmaal per jaar met

de leraar, de intern begeleider en de orthopedagoog/psycholoog (in de leerlingenbe-

spreking) besproken en zonodig bijgesteld. Bij een wijziging van het verwachte uit-

stroomniveau wordt altijd de orthopedagoog/psycholoog geraadpleegd.

De intern begeleider coördineert het monitoren van het OPP van de leerlingen in

school. 

De schoolleider is op schoolniveau verantwoordelijk voor het in het kader van kwa-

liteitszorg (per vakgebied) monitoren en evalueren van het leerrendement en de

leeropbrengsten en het nemen van maatregelen om het leerrendement te vergroten

(zie ook 6.1). 

7.2 Hoe breng je de ontwikkeling van leerlingen overzichtelijk in 

kaart? 

Belangrijk is dat het vaststellen van het OPP (verwacht uitstroomniveau + LRV per

vakgebied) naadloos aansluit bij het leerlingvolgsysteem (LVS) dat in school gebruikt

wordt. Bij het opstellen van het OPP wordt gebruik gemaakt van de toetsen uit het

LVS van school en aangesloten bij de toetskalender van het LVS. Bij de implemen-

tatie van werken vanuit een OPP in school gaat school na of met het huidige LVS het

OPP betrouwbaar vastgesteld en door de jaren heen gevolgd kan worden. Zonodig

wordt het LVS aangepast of aangevuld, zodat in school een samenhangend pakket

van instrumenten aanwezig is waarmee de ontwikkeling en de prestaties van de leer-

lingen gevolgd kunnen worden en dat past bij de kenmerken van de leerlingenpopu-

latie. Het is belangrijk dat de administratie van het OPP snel en efficiënt verricht kan

worden (zie ook 5.1). 

Tijdens de expertdag werd aangegeven dat bij voorkeur op één A-4tje het OPP (=

verwacht uitstroomniveau én LRV per vakgebied) van de leerling vastgelegd wordt.

Dit (digitale) A-4tje brengt vanaf de plaatsing visueel overzichtelijk het OPP van de

leerling door de jaren heen in kaart. Ook belemmerende factoren die aangepakt en

protectieve factoren die benut moeten worden, worden op het A-4tje beschreven.

Het A-4tje wordt gebruikt bij de planning van het onderwijs. 

Er zou landelijk een digitaal model voor dit A-4tje ontworpen kunnen worden dat

schoolspecifiek aangepast en in het LVS van school opgenomen kan worden. 

Sommige scholen nemen het OPP ook op in het werken met portfolio’s.  Het portfo-

lio, dat de leerling zelf beheert, is een goed uitgangspunt om met de leerling te pra-

ten over zijn/haar ontwikkelingsperspectief.

7.3 Hoe geef je werken vanuit een ontwikkelingsperspectief een 

vaste plek in de zorgstructuur van school?

Voor álle leerlingen vindt jaarlijks minimaal een overlegmoment plaats waarop hun

OPP besproken en zonodig bijgesteld wordt als de ontwikkeling gunstiger of ongun-
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stiger verloopt dan herzien. Het (bijgestelde) ontwikkelingsperspectief leidt tot een

plannend aanbod, dat terug te vinden is in het groepsplan en/of handelingsplan.

Het is belangrijk dat het monitoren en volgen van het OPP van de leerlingen vast

ingebed wordt in de zorgstructuur van school. De groepsbesprekingen en leerlingen-

besprekingen spelen daarbij een belangrijke rol. Ten aanzien van de termen groeps-

besprekingen en leerlingenbesprekingen bestaat er verwarring in het onderwijsveld.

Het project 1-zorgroute kan een en ander verhelderen.

Groepsbesprekingen hebben een andere opzet en insteek dan leerlingenbesprekin-

gen. 

Groepsbesprekingen vinden cyclisch plaats en richten zich op de hele groep. Bij de

groepsbespreking zijn de intern begeleider en de groepsleraar aanwezig. Centraal

staat de vraag hoe de leraar (in het groepsplan) de komende periode aan de grote

verschillen in LRV en onderwijsbehoeften tussen de leerlingen in haar groep tege-

moetkomt. In de groepsbespreking wordt besproken of leerlingen zich conform de

LRV ontwikkelen, hoe zij het beste geclusterd kunnen worden en wat aandachtspun-

ten zijn voor het nieuwe groepsplan. Uit de LRV/uitstroomniveau worden de doelen

voor de korte termijn afgeleid en in het groepsplan vermeld. De intern begeleider

ziet erop toe dat binnen de bandbreedte aan mogelijkheden uitgegaan wordt van

hoge verwachtingen.

Leerlingen waarbij er vraagtekens zijn met betrekking tot het OPP (uitstroomniveau

en/of LRV) kunnen vanuit de groepsbespreking aangemeld worden voor de leerlin-

genbespreking.

De leerlingenbespreking richt zich op individuele leerlingen. Het OPP van de leerling

en de consequenties daarvan voor het onderwijsaanbod aan de leerling zijn een vast

agendapunt van leerlingenbesprekingen. 

Ten aanzien van de leerlingenbespreking zien we in de praktijk drie vormen:

- Alle leerlingen worden standaard tenminste éénmaal per schooljaar in de leerlin-

genbespreking besproken, waarbij onder meer het verwachte uitstroomniveau en

de LRV per vakgebied besproken en zonodig bijgesteld worden. 

- In de leerlingenbespreking worden alléén leerlingen besproken die vanuit de 

groepsbespreking aangemeld worden, bijvoorbeeld omdat er vraagtekens zijn ten

aanzien van het OPP en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.

- Een combinatie van 1 en 2. 

Bij de leerlingenbesprekingen is naast de intern begeleider en de leraar ook altijd de

orthopedagoog of psycholoog aanwezig. 

Tijdens de expertdag werd aangegeven dat het OPP van elke leerling minimaal één-

maal per schooljaar in de leerlingenbespreking besproken dient te worden.

1-zorgroute (zie bijlage 2) staat op de werkagenda van het SBO Werkverband en

leent zich door haar cyclisch karakter goed om het werken vanuit een OPP vast in te

bedden in de zorgstructuur van school en in de stappen die handelingsgericht in het

onderwijs en de zorg aan leerlingen in school gezet worden (zie ook 6.3). 

De LRV per vakgebied wordt per leerling ingevuld in de groepsoverzichten uit 1-zorg-
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route en gebruikt bij het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en

het plannen van het aanbod. Het OPP is een vast agendapunt in de groeps- en leer-

lingenbesprekingen. In gesprekken met de leerling en met zijn/haar ouders vindt

een goede afstemming plaats over het OPP.

7.4 Werkpunten

Ten aanzien van het monitoren van het OPP in school zijn er de volgende werkpunten:

- Uitwerken taakverdeling en verantwoordelijkheden in school ten aanzien van het

monitoren en zonodig bijstellen van het OPP van leerlingen.

- Ontwerpen digitaal model voor A-4tje waarop OPP leerling (door de jaren) over-

zichtelijk weergegeven staat.

- Onderzoeken en beproeven hoe werken vanuit een OPP vast in de stappen van

1-zorgroute ingebed kan worden.
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8. Leerling, ouders en externe 
partners

Bij werken vanuit een OPP is een goede afstemming en communicatie met de leer-

ling, de ouders en eventuele externe partners gewenst. 

Het is essentieel dat de leerling en zijn/haar ouders actief participeren in het werken

vanuit een OPP.

8.1 Hoe betrek je de leerling op een actieve wijze bij zijn/haar 

ontwikkeling?

In het onderwijs wordt vaak over het kind en nauwelijks met het kind gesproken.

Leerlingen in het SBO worden nog te weinig betrokken bij wat de school wil berei-

ken en welke doelen de school nastreeft. De leerling heeft daardoor geen perspec-

tief op waar de school naar toewerkt, wat daarvoor moet gebeuren en hoe hij/zij

daaraan zelf kan bijdragen. Bij het kiezen van een uitstroombestemming die past bij

de mogelijkheden en interesses van de leerling zijn gesprekken met de leerling erg

belangrijk.

Werken vanuit een OPP biedt tal van kansen om met de leerling in gesprek te gaan

over:

- Wie ben ik? 

- Wat kan ik? Wat zijn mijn talenten? Wat kan ik nog niet? Waar heb ik hulp bij nodig?

- Wat wil ik? Wat zijn mijn interesses voor de toekomst? Wat wil ik nog leren? 

- Wat kies ik? Welke uitstroombestemming past bij mij?

Een portfolio, dat de leerling zelf beheert, kan (in gesprek met de leraar) ertoe bij-

dragen dat het kind een positief beeld krijgt van wat hij kan, zijn mogelijkheden en

beperkingen leert kennen en zicht krijgt op wat hij wil en wat hij daarvoor moet

doen. Niet alleen de schoolse vaardigheden, maar óók sociale competenties, gedrag

en werkhouding komen daarbij ter sprake. 

Van belang is dat de gesprekken oplossingsgericht zijn en dat er sprake is van twee-

richtingsverkeer, waarin de leraar zich openstelt en serieus luistert naar de leerling.

De leerling wordt eigenaar van zijn/haar ontwikkeling en voelt zich actief betrokken

en meer gemotiveerd. Hij/zij krijgt meer grip op wat hij al kan en wat hij nog moet

leren. De gesprekken kunnen ook bijdragen aan het ontwikkelen en ondersteunen

van het zelfbeeld van de leerling. 

8.2 Hoe communiceer je het ontwikkelingsperspectief met de 

ouders?

Ouders van leerlingen in het SBO willen graag weten wat het OPP van hun

zoon/dochter is en wat school wil bereiken. Vaak is er sprake van stagnatie in de ont-



wikkeling en vragen de ouders zich bezorgd af wat de toekomstmogelijkheden van

hun zoon of dochter zijn. Het is belangrijk dat het OPP bij plaatsing op school en ver-

volgens tijdens het verblijf van de leerling op school regelmatig met de ouders

besproken wordt en dat de ouders ruimte geboden wordt om hun verwachtingen in

te brengen. In de gesprekken met de ouders dient sprake te zijn van een tweerich-

tingsverkeer. Er wordt ‘met’ ouders in plaats van ‘tegen’ ouders gesproken. Ingeval

het OPP tussentijds bijgesteld wordt, wordt dit altijd met de ouders besproken. 

In gesprek met de ouders is het goed na te gaan welke verwachtingen zij ten aan-

zien van de toekomst van hun zoon/dochter hebben, wat volgens hen de sterke kan-

ten van hun kind zijn, waarbij hun kind hulp of ondersteuning nodig heeft, wat hun

kind wil, welke interesses het heeft en in hoeverre zij zich in het OPP van hun kind

herkennen. De inbreng van de ouders wordt serieus genomen.

In geval school een algemeen handelingsplan/begeleidingsplan (zie paragraaf 6.3)

opstelt, wordt dit met de ouders besproken (en door de ouders ondertekend). In dit

plan staat ook aangegeven wanneer een volgend gesprek met de ouders plaatsvindt. 

8.3 Externe partners

Vaak zijn rondom leerlingen in het speciaal basisonderwijs externe partners in de

zorg betrokken bij de hulp aan de leerling (denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg). Het is

goed met deze partners te overleggen over wat het OPP van de leerling is en welke

bijdrage zij kunnen leveren aan het realiseren van het OPP. Het vraagt een goede

afstemming en regievoering met ketenpartners.

8.4 Een goede overgang van leerlingen naar het voortgezet 

(speciaal) onderwijs?

Zeker voor leerlingen in het SBO is het essentieel dat veel aandacht besteed wordt

aan een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. ‘Een goede start

in het V(S)O is het halve werk.’ 

Bij het werken vanuit een OPP worden voor elke leerling systematisch gegevens ver-

zameld teneinde het uitstroomniveau naar het V(S)O te kunnen bepalen. De school

gaat in gesprek met de leerling en met de ouders over het uitstroomniveau. 

Het ligt daarom voor de hand om het werken vanuit een OPP nauw te betrekken bij

het realiseren van een goede overgang naar het V(S)O. Werken vanuit een OPP

levert daarbij een bijdrage aan:

- Een beargumenteerde keuze voor een vervolgbestemming in het V(S)O die past

bij de mogelijkheden van de leerling

- Het goed voorbereiden van de leerling op een bepaalde vervolgbestemming in het

V(S)O. Hiertoe moet de school weten wat de instroomvereisten per uitstroom-

bestemming zijn: wat moet de leerling kennen en kunnen om met succes te kun-

nen functioneren in een bepaalde vorm van V(S)O? School werkt op basis hier-

van doelgericht toe naar een bepaald uitstroomniveau. 

- Een goede (koude én warme) overdracht van gegevens naar de school voor

44 Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs



Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs 45

V(S)O. Werken vanuit een OPP levert tal van gegevens op die relevant zijn voor

de school voor V(S)O, zoals de LRV per vakgebied, het leerpotentieel van de leer-

ling, belemmerende en protectieve factoren bij de leerling, en welke aanpak bij

deze leerling tot een hoger leerrendement leidt. De school voor speciaal basis-

onderwijs draagt over wat de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling zijn

en welke aanpak goed werkt bij deze leerling. Tijdens de overdracht worden met

de school voor V(S)O concrete afspraken gemaakt over hoe de leerling bij de

instroom in school ondersteund en begeleid wordt, zodat hij/zij een goede start

maakt. 

Van belang is dat een uitstroomniveau bepaald wordt dat past bij de mogelijkheden

en de interesses van de leerling. Hierbij moet een school voor speciaal basisonder-

wijs alert zijn op onderadvisering. Het is belangrijk dat de leerling in de school voor

V(S)O voldoende uitgedaagd en gestimuleerd wordt. 

Het is noodzakelijk om het verwachte uitstroomniveau in dialoog met collega’s,

intern begeleider, Commissie van Begeleiding, ouders en leerling zo objectief moge-

lijk vast te stellen. 

In het kader van kwaliteitszorg is het zinvol na te gaan welke uitstroombestemmin-

gen de school realiseert en of de leerlingen op de gekozen bestemming goed functi-

oneren. Hieruit kunnen lessen getrokken ten aanzien van het vaststellen van het uit-

stroomniveau en het onderwijsaanbod dat nodig is om een leerling goed voor te

bereiden op een bepaalde vervolgbestemming. 

Bij het realiseren van een goede overgang naar het V(S)O is nauwe samenwerking

met het V(S)O in de regio noodzakelijk. Hierin moet meer door sbo-scholen geïnves-

teerd worden. Passend onderwijs biedt hiertoe kansen.

8.5 Werkpunten

- Het maken van afspraken over wie in school de gesprekken voert over het OPP

met de leerling en met de ouders. Over welke gespreksvaardigheden moeten bij

voorbeeld leraar en intern begeleider beschikken om deze gesprekken te voeren? 

- Welke concrete uitwerkingen zijn mogelijk om ouders structureel een plek te

geven bij het opstellen en volgen van het OPP van hun zoon/dochter? 

Inventariseren praktijkvoorbeelden.

- Hoe kan werken vanuit een OPP een onderdeel zijn van een protocol (met kalen-

der) voor de overgang naar het V(S)O?  Maak gebruik van reeds bestaande pro-

tocollen, zie onder meer www.overgangpovo.nl.

- Hoe kan het vaststellen van een passend uitstroomniveau voor een leerling meer

geobjectiveerd plaatsvinden?
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9. De implementatie in school 
Werken vanuit een OPP heeft grote consequenties voor het onderwijs in school.

Hoewel de beginsituatie per school verschilt, is de implementatie van werken vanuit

een OPP in school een intensief traject, dat waarschijnlijk meerdere jaren bestrijkt.

Hierbij is van belang dat het schoolteam het vaststellen en monitoren van het OPP

van leerlingen niet ziet als een door de Inspectie opgelegde eis, maar als een werk-

wijze die meerwaarde heeft voor de eigen onderwijspraktijk, voor de ontwikkeling

van de leerlingen en voor een constructieve samenwerking/communicatie met leer-

lingen en hun ouders. Daarmee draagt het werken vanuit een OPP bij aan de verho-

ging van de kwaliteit van het onderwijs dat de school levert. Veel scholen zullen

daarbij een omslag moeten maken naar een meer opbrengstgerichte oriëntatie op

het onderwijs.

Het opstellen van een OPP voor leerlingen kan men niet op zichzelf zien. Het heeft

grote consequenties voor de inrichting van het onderwijs: ‘Alles heeft met alles te

maken’. Belangrijke aandachtspunten bij de implementatie van werken vanuit een

OPP in een school voor speciaal basisonderwijs zijn:

Het leerlingvolgsysteem. Zijn in school instrumenten aanwezig om op

meerdere meetmomenten het OPP betrouwbaar en valide vast te stellen? Welke nor-

mering wordt hierbij gebruikt (bijvoorbeeld vaardigheidsscores in plaats van DLE’s)?

Wordt het OPP uitgedrukt in een bepaalde bandbreedte? Hoe worden in school

belemmerende en protectieve factoren van leerlingen in kaart gebracht? Is er ook

voldoende aandacht voor de onderwijsbehoeften van een leerling?

Leerlijnen. Hoe kan in school vanuit het werken vanuit een OPP een koppe-

ling gelegd worden naar leerlijnen, zodat leraren op basis van het OPP beargumen-

teerde keuzes in het onderwijsaanbod maken? In veel gevallen moeten in school de

leerlijnen per vakgebied nog verhelderd worden. Denk ook aan vakgebiedoverstij-

gende leerlijnen op het gebied van sociale competentie en taak- en werkhouding. 

Omgaan met verschillen. Hoe wordt in school omgegaan met verschillen

in OPP tussen leerlingen? Welke keuzes maakt school ten aanzien van differentiatie

en het groeperen van leerlingen?

Planmatig handelen. Hoe wordt in school het OPP van de leerlingen

gebruikt bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en handelingsplannen? 

Monitoren en zonodig bijstellen OPP. Hoe wordt het volgen en zonodig bijstellen van

het OPP vast ingebed in de zorgstructuur en in de kalender van school? Hoe is het

monitoren van het OPP van leerlingen een vast aandachtspunt van groepsbesprekin-

gen en leerlingenbesprekingen? 

Vastleggen taken en verantwoordelijkheden. Wat zijn in school de

taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij elke stap die in het werken

vanuit een OPP in school gezet wordt?

Afstemming en communicatie met leerling en met ouders. Hoe en

wanneer worden in school gesprekken met de leerling en met de ouders gevoerd

over het OPP? Hoe wordt rekening gehouden met specifieke talenten en interesses



van leerlingen? Hoe komen uitstroombestemming en LRV terug in de schoolrappor-

ten van leerlingen en de rapportbesprekingen met leerlingen en hun ouders?

Competenties. Welke maatregelen worden in school genomen om de com-

petenties van leraren, intern begeleider en orthopedagoog/psycholoog te vergroten

ten aanzien van het werken vanuit een OPP?

Overgang naar V(S)O. Hoe wordt in school werken vanuit een OPP vast

benut bij het realiseren van een goede overgang van leerlingen naar het V(S)O?

De schoolleider geeft in school leiding aan de implementatie van werken vanuit een

OPP en speelt een belangrijke rol bij het motiveren en stimuleren van de leraren. De

schoolleider bewaakt de kwaliteit van het werken vanuit een OPP. Hierbij is een

belangrijk aandachtspunt dat de ontwikkeling van leerlingen niet alleen gevolgd

wordt, máár gepland (zie ook paragraaf 6.1). 

De intern begeleider is (samen met de orthopedagoog/psycholoog) nauw betrokken

bij het opstellen en monitoren van het OPP in school en biedt coaching aan de lera-

ren bij de uitvoering van de stappen. 

Het is verstandig dat sbo-scholen (regionaal) het werken vanuit een OPP op elkaar

afstemmen en praktijkervaringen met elkaar uitwisselen of bij elkaar op bezoek

gaan.

Er zijn enkele initiatieven om werken vanuit een OPP vanuit samenwerkingsverban-

den WSNS ook in  basisscholen te introduceren. Het SBO kan daarbij een stimule-

rende rol spelen en haar expertise ter beschikking stellen. 

Kwaliteitszorg 

Werken vanuit een OPP biedt veel aanknopingspunten voor kwaliteitszorg. Hoewel

sbo-scholen steeds meer opbrengstgericht gaan werken, is op dit terrein nog veel

verbetering mogelijk. Werken vanuit een OPP draagt bij aan meer opbrengstgericht

denken en handelen. Wat is het leerrendement per vakgebied? Nemen het leerren-

dement en de leerresultaten toe na plaatsing van leerlingen op school? Welke aan-

pak of welk onderwijsarrangement blijkt wel of niet te werken?

Het is van belang dat het leerrendement en de leeropbrengsten vast in het team

besproken en geëvalueerd worden en dat bekeken wordt welke maatregelen geno-

men kunnen worden om de leeropbrengsten te vergroten. Het monitoren van het

OPP van leerlingen levert feedback op de kwaliteit van het onderwijs.

Immers het realiseren van een bepaald uitstroomniveau is niet alleen afhankelijk van

het leerpotentieel van de leerling, maar wordt in belangrijke mate bepaald door de

kwaliteit van het aangeboden onderwijs.
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10.  Conclusies en aanbevelingen 
Voor het realiseren van passend onderwijs binnen het SBO is een goede afstemming

van het onderwijs op het OPP en op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen

cruciaal. Werken vanuit een OPP kan in de praktijk een bijdrage leveren aan: het

voorkomen van ‘onderpresteren’, meer doelgericht werken op basis van hoge ver-

wachtingen, het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en leerstofaanbod, het

systematisch volgen van de ontwikkeling van leerlingen, het verbeteren van het

planmatig handelen, het actief betrekken van de leerling en de ouders bij wat school

wil bereiken, het vergroten van opbrengstgerichtheid in het SBO (kwaliteitszorg) en

het verbeteren van de overgang naar het V(S)O. 

Hoewel de Inspectie van het onderwijs vooruitgang constateert, scoren veel sbo-

scholen nog onvoldoende ten aanzien van het opstellen en het monitoren van het

OPP van leerlingen. 

Er zijn grote verschillen tussen sbo-scholen in hoe het werken vanuit een OPP in de

praktijk gestalte krijgt. In het SBO ontbreekt een gezamenlijk denk- en werkkader

dat scholen éénduidig richting en houvast biedt bij het werken vanuit een OPP. Zo is

er onduidelijkheid over in welke termen en vanaf welke leeftijd men het OPP van

leerlingen benoemt, hoe het OPP betrouwbaar en valide vastgesteld en door de jaren

heen gevolgd wordt en hoe leraren het OPP kunnen gebruiken bij het doelgericht

plannen van het onderwijs.

Op een expertdag op 12 juni 2008 zijn praktijkdeskundigen bijeengekomen om

handvatten te verzamelen voor een gezamenlijk denk- en werkkader en om werk-

punten te inventariseren die verder opgepakt moeten worden. 

We doen (na verder beraad) de volgende aanbevelingen:

- Het OPP van leerlingen wordt benoemd in termen van het verwachte uitstroom-

niveau van een leerling én een leerrendementsverwachting (LRV) per vakge-

bied (technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen).

- Het verwachte uitstroomniveau van een leerling wordt vanaf DL 15/20 bepaald en

wordt tenminste éénmaal per schooljaar (in de leerlingenbespreking) besproken

en zonodig bijgesteld. Tijdens de expertdag werd door enkele deelnemers voor-

gesteld om vanaf DL 30/40 het uitstroomniveau van de leerling te bepalen. 

Bij praktijkdeskundigen is verschil van mening over vanaf welke leeftijd het uit-

stroomniveau het beste bepaald kan worden.

- De leerrendementsverwachting per vakgebied wordt vanaf didactische leeftijd

(DL) 15/20 bepaald (na tenminste drie meetmomenten) en heeft een geldigheids

duur van een half jaar. 

- Tot DL 15/20 wordt in de onderbouw op basis van de verzamelde gegevens over

leerlingen doel- en opbrengstgericht gewerkt en het verwachte instroomniveau

voor de middenbouw vastgesteld.

- De leerrendementsverwachting wordt vastgesteld in een bandbreedte aan vaar-



digheidsscores. CITO ontwikkelt een instrument om het leerrendement betrouw-

baar te voorspellen, dat in brede en representatieve steekproef verder beproefd

en uitgewerkt wordt en in de software van het computerprogramma  LOVS van

het CITO opgenomen wordt. In de meeste gevallen zijn voorgaande toetsscores

voldoende om het leerrendement te voorspellen. In het instrument wordt het IQ,

net als andere leerlingkenmerken, meegenomen als extra voorspeller naast de

toetsresultaten.

- Bij het vaststellen van het verwachte uitstroomniveau worden de belemmerende

en protectieve factoren van leerlingen in kaart gebracht. In school dient bespro-

ken te worden hoe protectieve factoren benut en belemmerende factoren aange-

pakt kunnen worden. Teneinde een goede leerontwikkeling te realiseren is van

belang dat ook in het pedagogisch domein doelen gesteld worden, bijvoorbeeld

ten aanzien van sociale competentie en taak- en werkhouding.

- Het verwachte uitstroomniveau van een leerling is nog moeilijk te objectiveren.

Bij plaatsing in school stelt de orthopedagoog/psycholoog (vanaf DL 15/20) het

uitstroomniveau vast. Tijdens het verblijf in school wordt het uitstroomniveau

vastgesteld door de leraar en intern begeleider en wordt zonodig de orthopeda-

goog/psycholoog geraadpleegd. Het regelmatig monitoren en zonodig bijstellen

van het uitstroomniveau is erg belangrijk, zodat voorkomen wordt dat een leer-

ling langdurig een leerroute volgt die onvoldoende past bij zijn/haar mogelijkhe-

den. Op basis van het uitstroomniveau wordt een onderwijsaanbod gepland dat

optimaal aansluit bij de talenten van de leerling.

- De leraar stelt op basis van de toetsresultaten de LRV per vakgebied vast. De

leraar heeft hoge verwachtingen en stemt haar onderwijsaanbod af op de boven-

kant van de bandbreedte van de LRV. De intern begeleider biedt hierbij onder-

steuning. Het is een vast aandachtspunt tijdens groeps- en leerlingenbesprekin-

gen. 

- Het OPP van alle leerlingen wordt minimaal één maal per jaar in de leerlingenbe-

spreking besproken en zonodig bijgesteld.

Het OPP wordt niet volgend, máár plannend gebruikt zodat een leerling zich op

basis van zijn/haar mogelijkheden maximaal kan ontwikkelen. Op basis van het

OPP maakt de leraar doelgericht beargumenteerde keuzes in leerlijnen en leer-

stofaanbod. Hierbij wordt uitgegaan van hoge verwachtingen. Het gebruik van het

OPP is zichtbaar in het groepsplan en/of handelingsplan.

- Maak een landelijk (digitaal) format (A-4tje) waarmee het verwachte uitstroom-

niveau én de leerrendementsverwachting per vakgebied van een leerling door de

jaren heen gevolgd en geregistreerd kan worden.

- Koppel in school het werken met een uitstroomniveau en LRV aan leerlijnen voor

lezen, taal en rekenen & wiskunde. 

- Bespreek welke leerroutes in een school ontstaan op basis van de uitstroomniveaus

en de leerrendementsverwachting van leerlingen en hoe deze routes ingevuld wor-

den.

- Geef het OPP van leerlingen een vaste plek in het handelingsgericht werken met

groepsplannen en handelingsplannen. Veranker het werken vanuit een OPP

cyclisch in de stappen in 1-zorgroute. 
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- Betrek de leerling en zijn/haar ouders op een actieve wijze bij het vaststellen en

monitoren van het OPP. Ga in gesprek met de leerling en met de ouders. Bespreek

in school hoe dit concreet gestalte krijgt.

- Gebruik bij de overgang naar het V(S)O het werken vanuit het OPP bij het maken

van een goede keuze van, een goede voorbereiding op en goede overdracht naar

een vervolgbestemming.

- Gebruik werken vanuit een OPP bij de kwaliteitszorg in school. Werken vanuit een

OPP draagt bij aan een omslag naar opbrengstgericht denken en handelen en

levert de school feedback over de kwaliteit van het onderwijs en voor het nemen

van maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

- Het is raadzaam dat sbo-scholen landelijk en regionaal het werken vanuit een OPP

op elkaar afstemmen. Ook binnen het speciaal onderwijs bestaan veel vragen

omtrent het werken vanuit een OPP. Een goede afstemming en samenwerking

met het speciaal onderwijs is wenselijk.

Belangrijke aandachtspunten bij de implementatie van werken vanuit een OPP in

school zijn: het leerlingvolgsysteem, het expliciteren van leerlijnen, het omgaan met

verschillen in OPP in termen van differentiatie en klassenmanagement, de afstem-

ming en communicatie met leerling en ouders, het duidelijk vastleggen van taken en

verantwoordelijkheden en het professionaliseren van alle betrokkenen.

Er zijn nog diverse punten die met betrekking tot werken vanuit een OPP om een

nadere uitwerking vragen. Tijdens de expertdag kwamen onder meer de volgende

werkpunten aan de orde:

- Wat zijn per uitstroomniveau de instroomvereisten in voortgezet (speciaal)

onderwijs? Welke consequenties heeft dit voor het onderwijsaanbod? Denk ook

aan doorgaande leerlijnen.

- Hoe kan het vaststellen van een passend uitstroomniveau meer geobjectiveerd 

worden? Vanaf welke leeftijd kun je het uitstroomniveau van een leerling be-

trouwbaar vaststellen?

- Hoe kunnen ook pedagogische aspecten een vaste plek krijgen in het werken van-

uit een OPP? Immers het stellen van doelen met betrekking tot sociale competen-

tie, gedrag en werkhouding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realise-

ren van leerdoelen.

- Welke stelling wordt ingenomen met betrekking tot het gebruik van DLE’s bij het

vaststellen van het OPP? DLE’s worden momenteel in het SBO veelvuldig gebruikt

bij het werken vanuit een OPP.

- Wie bewaakt in school dat de ‘lat hoog gelegd wordt’ en dat bij het benoemen van

het OPP van leerlingen uitgegaan wordt van hoge verwachtingen?

- Welke leerroutes kunnen in school op basis van het OPP onderscheiden worden? Hoe

worden deze routes ingevuld en effectief in school ingericht? Onderzoek naar de op-

brengsten van het doorlopen van verschillende leerroutes op basis van het OPP is

gewenst.

- Hoe koppel je in school leerlijnen aan het werken vanuit een OPP? Wat zijn goede

praktijkvoorbeelden?
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- Hoe kan in school omgegaan worden met de verschillen in OPP tussen leerlingen?

Hoe differentieer je? Wat zijn de effecten van de verschillende differentiatievor-

men?

- Welke competenties zijn in school nodig om vanuit een OPP te werken?  Hoe kun

je deze competenties verwerven c.q. vergroten?

Deze notitie biedt aanknopingspunten om een gezamenlijk denk- en werkkader voor

het werken vanuit een OPP te ontwikkelen en in de praktijk te beproeven. De noti-

tie geeft aanleiding tot discussie in het SBO over werken vanuit een OPP. 

Het SBO Werkverband zal het gezamenlijk denk- en werkkader verder uitwerken en

verfijnen, de genoemde werkpunten oppakken en het kader vervolgens breed uitdra-

gen en verspreiden in het scholenveld. De scholen worden hierbij nauw betrokken en

op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Hiertoe start het SBO Werkverband

in 2009 het project ‘Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief’, dat bekos-

tigd wordt door OCW.
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