
Ontwikkelings-
Deel

De beginsituatie/instroomprofiel
De beschrijving van de beschikbare gegevens over de leerling bij binnenkomst in de school 
en/of bij het voor het eerst opstellen van het OPP. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de 
leerling uit een onderwijskundig rapport, de schoolloopbaan van de leerling, beschikbare 
toetsgegevens, gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en over een eventuele 
handicap of beperking van de leerling.

De factoren die de ontwikkeling en het leren belemmeren en bevorderen
Het kan daarbij gaan om leerlinggebonden factoren, factoren in het onderwijs en 
factoren in de opvoeding/omgeving (zie ook verdiepingsdeel paragraaf 2). Belemmerend 
is bijvoorbeeld een ernstig aandacht tekort. Bevorderend is een ervaren leerkracht die 
bekwaam is in omgaan met verschillen.

De leerontwikkeling op basis van de behaalde toetsresultaten
Behaalde toetsresultaten voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen maken 
zichtbaar welke vaardigheidsgroei de leerling tot dan gemaakt heeft. 

Plannings-
Deel

De uitstroombestemming van de leerling
De geplande uitstroombestemming is een gewogen besluit op basis van de uitstroom-
niveaus per leergebied en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de 
leer ling belemmeren en bevorderen. Voorbeelden van een uitstroombestemming zijn 
praktijkonderwijs, vmbo-bb/kb, vmbo-t, havo/vwo of een bepaald uitstroomprofiel 
in het vso. 

De geplande vaardigheidsgroei en inhoudelijke doelen
In termen van vaardigheidsscores plant de school (in een bandbreedte) welke scores de 
leerling de komende maanden voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen 
moet behalen (zie verdiepingsdeel paragraaf 5). Dit is ook een indicatie voor de leraar of 
de leerling op ‘koers’ zit.

Bij afwijkingen van een deel van het reguliere programma, staat vermeld welke 
tussendoelen op inhoud de school nastreeft op basis van het geplande uitstroomniveau 
voor lezen, taal en rekenen (zie verdiepingsdeel paragraaf 6). In leerroutes per leergebied 
is een ordening van de tussendoelen te vinden, uitmondend in een einddoel dat de school 
nastreeft om het geplande uitstroomniveau te behalen.

Indien nodig staan leergebiedoverstijgende doelen beschreven om de komende periode 
met de leerling na te streven, bijvoorbeeld ten aanzien van sociale competentie, gedrag, 
werkhouding, taakaanpak, motivatie of zelfredzaamheid.

Gepland uitstroomniveau per leergebied
De (functionerings)niveaus die een leerling bij de overgang naar het voortgezet onderwijs 
bereikt moet hebben, in het bijzonder voor taal/lezen en rekenen, afgestemd op de gekozen 
uitstroombestemming.
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Plannings-
Deel

Het aanbod om de gestelde doelen te bereiken
Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerling en wat betekent dit voor het aanbod, 
de extra ondersteuning en de begeleiding die de leerling de komende periode ontvangt 
om de gestelde doelen te realiseren. Geef afwijkingen van de leerdoelen binnen het 
onderwijsprogramma aan, bijvoorbeeld als de school gaat dispenseren.

Veelal kan een leerling meedoen met het aanbod van de groep en volstaat hier een 
verwijzing naar het groepsplan. 

Evaluatie-
deel

Periodiek bespreekt de school met de ouders de ontwikkeling van hun kind en evalueren 
zij of de gestelde doelen bereikt zijn.

De school evalueert aan de hand van de behaalde vaardigheidsscores of de geplande 
vaardigheidsgroei daadwerkelijk is gerealiseerd. Afwijkingen (buiten de betrouw-
baarheidsmarge) vragen om nadere analyse. Ze zeggen in eerste instantie iets over 
het onderwijsaanbod van de afgelopen periode en of er aanpassingen nodig zijn in 
het onderwijs dat de leerling ontvangt.

Ook gaat de school na of de inhoudelijke tussendoelen lezen, taal en rekenen zijn behaald 
en vindt een analyse plaats welke doelen nog extra aandacht nodig hebben. Hetzelfde geldt 
als er leergebiedoverstijgende doelen zijn aangegeven.

In bepaalde gevallen is bijstelling van het OPP aan de orde (zie verdiepingsdeel 
paragraaf 11.5).
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