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Deel A | De Basis 



Wet- en regelgeving 

Het opstellen van een OPP is verplicht voor alle leerlingen 

die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband 

krijgen ofwel dat hun ondersteuningsbehoeften de 

basisondersteuning overstijgen. 

 

De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief 

zijn: 

• de verwachte uitstroombestemming van de leerling 

 (type vo of uitstroomprofiel vso) incl. belemmerende en beschermende factoren 

• de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming 

  van de leerling. 

• een beschrijving van de te bieden ondersteuning en  

  begeleiding (indien aan de orde afwijkingen van het onderwijsprogramma) 

 



 

Binnen zes weken na inschrijving van een 

leerling die extra ondersteuning uit het 

samenwerkingsverband krijgt, moet de 

school het OPP vaststellen. 

De verplichting om een individueel 

handelingsplan op te stellen komt door het 

OPP te vervallen. 



De Inspectie ontwikkelt voor het basisonderwijs een 

nieuw toezicht- en waarderingskader, 

waarin zij de nieuwe wet- en regelgeving rondom het 

OPP opnemen. 

 

Naar verwachting wordt het nieuwe 

toezicht- en waarderingskader vanaf 1 augustus 2014 

van kracht.  

Op welke manier het OPP een plek krijgt  

in het nieuwe toezicht- en waarderingskader is 

op dit moment nog niet bekend. 



Waarom werken met een 

ontwikkelingsperspectief? 

 Een OPP is een planningsinstrument voor de 

leerkracht. 

 Het OPP heeft een plek in het cyclisch proces 

van planmatig handelen in de school. 

 Het OPP is bij uitstek geschikt om met de 

ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling 

van hun kind en waar de school naar toe 

werkt. 

 De relatie tussen wat in het OPP staat en op 

welke wijze dit terugkomt in het groepsplan of 

gekoppeld is aan het groepsplan is daarbij een 

belangrijk gegeven. 



Basiselementen van een 

ontwikkelingsperspectief 

 Scholen, besturen en/of samenwerkingsverbanden 

hebben de ruimte om zelf een format te ontwikkelen voor 

het ontwikkelingsperspectief en dit een plek te geven in 

hun eigen volg- en registratiesysteem 

 Feitelijk bestaat een format ontwikkelingsperspectief uit 

drie onderdelen: 

 1. Het ontwikkelingsdeel (belemmerende/ stimulerende fact.) 

 2. Het planningsdeel (uitstroom, doelen en aanbod) 

 3. Het evaluatiedeel.  

 

“De uitgangspunten voor het werken met een OPP zijn voor alle scholen 

gelijk, maar iedere school vult deze in op een wijze die past bij de 

onderwijsvisie en werkwijze van de school.” 

 



Voor welke leerlingen stellen 

we een OPP op? Wat moet en 

wat mag? 

 Wat onder de basisondersteuning en wat onder 

de extra ondersteuning valt, bepaalt het 

samenwerkingsverband. 

 De verplichting tot het opstellen van een OPP is 

gekoppeld aan het moment waarop de school 

extra ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband krijgt. 
“Hoe breder de basisondersteuning en hoe sterker de kwaliteit van 

het onderwijs, hoe minder leerlingen ondersteuning vanuit het SWV 

(de middelen voor extra ondersteuning) nodig zullen hebben, dus 

hoe minder OPP’s.” 

 



Voor leerlingen die ondersteuning krijgen die 

buiten de basisondersteuning valt, is een OPP 

dus verplicht. Daarnaast zijn er ook leerlingen die 

binnen de basisondersteuning vallen, maar voor 

wie een OPP nodig, maar dus niet verplicht, is.  

 

Een school heeft dan ook de vrije keuze om 

binnen de basisondersteuning toch voor enkele 

kinderen een OPP op te stellen als dat gezien de 

leer- en/of gedragsontwikkeling wenselijk is. 



Wanneer een 

ontwikkelingsperspectief 

opstellen? 

 Scholen moeten binnen 6 weken een OPP 

opstellen voor leerlingen die extra 

ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband ontvangen.  

 
Eerst intensiveren en pas later indien nodig dispenseren. Voor 

jonge ll geldt dus het reguliere aanbod vormt de basis van het 

OPP. 

 



Wie stelt het 

ontwikkelingsperspectief 

op? 

 Samen met de leerkracht neemt de intern begeleider 

een centrale positie in bij het opstellen van het OPP. 

 Samen met de leerkracht werkt de intern begeleider het 

OPP verder uit binnen de afspraken van de 

zorgstructuur in de school en het 

samenwerkingsverband passend onderwijs. Officieel 

stelt het bevoegd gezag het OPP vast. 

 Steeds meer basisscholen hebben een 

ondersteuningsteam, waarin (op afroep) ook een externe 

deskundige beschikbaar is, bijvoorbeeld een 

orthopedagoog of een gezinsspecialist waar advies kan 

worden ingewonnen over de uitwerking van OPP s. 



Aandachtspunten op 

schoolniveau 

 Leerlingvolgsysteem 

 Leerlijnen 

 Competenties intern begeleider en leerkrachten 

 Inbedden in de zorg- en 

ondersteuningsstructuur van de school 

 Vastleggen van taken en 

verantwoordelijkheden 

 Communicatie met de ouders en leerlingen 

 Informatieoverdracht tussen scholen 



Deel B | Verdieping 



Het traject voorafgaand aan het 

opstellen van een 

ontwikkelingsperspectief 



Factoren die de ontwikkeling 

en het leren bevorderen en 

belemmeren 

 

 Factoren in het onderwijs 

 Factoren in de leerling 

 Factoren in de omgeving 



Ontwikkelingsperspectief  

en IQ 

 IQ-scores kunnen ondersteunend zijn, maar we 

dienen ze om tal van wetenschappelijke en 

maatschappelijke redenen met 

terughoudendheid te gebruiken. 

 Het IQ heeft voor het nemen van individuele 

beslissingen een beperkte waarde en zal altijd 

in het licht van andere factoren van kind, 

onderwijs en opvoeding geïnterpreteerd dienen 

te worden.  



Het bepalen van de 

uitstroombestemming 

 Een school werkt doelgericht naar een 

bepaalde uitstroombestemming toe. In plaats 

van een verwachte uitstroombestemming 

kunnen we daarom beter spreken van een 

geplande uitstroombestemming. 

 Uitstroomniveaus per vakgebied en de 

uitstroombestemming. 

 Het bepalen van de uitstroombestemming heeft 

altijd een tijdelijk en voorlopig karakter. 



Geplande 

vaardigheidsgroei 

 Leerrendementsverwachting 

 Van leerrendementsverwachting naar geplande 

vaardigheidsgroei 

 Van vaardigheidsscore naar functioneringsniveau 

 Van vaardigheidsscore naar vaardigheidsniveau 

 Van vaardigheidsscore naar onderwijsaanbod 

 Reële verwachting van leerresultaten 

 
(pag 19) Geplande uitstroomniveau niet op basis van toetsresultaten (dat is alleen 

betrouwbaar aan het einde van de basisschoolperiode Keuning& Visser (2013) 

maar op basis van andere informatie m.n. respons op instructie. 

 



• Behaalde toetsresultaten vormen een goede 

basis, maar moeten altijd gezien worden in 

combinatie met het beeld dat een leerkracht 

van een leerling en zijn omgeving heeft en de 

kwaliteit van het gegeven onderwijs. 

• Geef in het OPP de geplande 

vaardigheidsgroei altijd als een marge of 

bandbreedte aan, niet als één specifieke 

vaardigheidsscore. 

• Ga na of het model dat de school gebruikt 

voor het opstellen van een verwachting niet 

de vaardigheidsscores in een rechte lijn 

doortrekt. 



Het stellen van doelen en 

bepalen van het aanbod 

 Welke leergebiedspecifieke tussen- en einddoelen 

streven we na? 

 Welke leergebiedoverstijgende doelen streven we na? 

 Wat biedt de school aan om deze doelen te bereiken? 

 Extra ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband 

 In het OPP beschrijft de school ook kort en bondig de extra 

ondersteuning die de leerling vanuit het samenwerkingsverband 

ontvangt om zijn of haar OPP te realiseren en de afspraken die 

hierover gemaakt zijn. 



Leergebiedoverstijgende doelen: 

 - Sociaal- emotioneel 

 - Leren leren 

 

SMART formuleren en gebruiken van hulpzinnen 

Pameijer voor het benoemen van de 

onderwijsbehoeften 

Als een school met een OPP niet afwijkt van het 

reguliere programma dan is er een verwijzing naar 

het groepsplan. 

 



Het betrekken van de ouders 

bij het opstellen van het OPP 

 Actieve betrokkenheid van ouders 

 Het is essentieel om de ouders actief te betrekken bij het 

opstellen van het OPP. 

 Ook de wetgever hecht groot belang aan een goede 

communicatie en afstemming tussen de school en 

ouders. De school dient tenminste één maal per scholjaar 

de voortgang en aanpak van de leerling met zijn/haar 

ouders te bespreken. 

 Hoe bespreken we het OPP met de ouders? 

 Conform wet- en regelgeving dient de school tenminste 

jaarlijks het ontwikkelingsperspectief met de ouders te 

evalueren. De ouders zijn een belangrijke partner van de 

school. 



Betrekken van de leerling bij 

het opstellen van het OPP 

 Door regelmatig gesprekken te voeren, voelt de 

leerling zich actief betrokken bij zijn 

leerontwikkeling. 

 Betrokkenheid van de leerling bij de evaluatie 

ontwikkelingsperspectief. 



Het uitvoeren van het 

OPP  

 Een belangrijke kwaliteit van het OPP is, dat 

het qua instructie, organisatie en 

klassenmanagement uitvoerbaar is voor de 

leerkracht of de duo-leerkrachten. 

 Koppeling aan een groepsplan. 

 Organisatie in de klas.  



Rol IBer: 

 

Met de lkr bespreken hoe en wanneer hij/ zij met 

leerling met een OPP; 

 op een haalbare en effectieve wijze instructie 

biedt 

 en extra feedback en begeleiding geeft  

 (al dan niet ondersteund door meer handen in 

de klas) 



Monitoring, evaluatie, 

bijstelling en afronding OPP 

 Evaluatie-instrumenten (verschillende bronnen) 

 Is de geplande vaardigheidsgroei per 

vakgebied behaald? 

 Zijn de inhoudelijke tussendoelen bereikt? 

 Het bespreken van het ontwikkelingsperspectief 

binnen de school. 

 Het bijstellen van het ontwikkelingsperspectief. 

 OPP als onderdeel van evaluatie op 

schoolniveau 



Leergebiedoverstijgende doelen; 

 

 Sociale competentie 

 Gedrag 

 Werkhouding 

 Taakaanpak en/of redzaamheid 

 



 
Onderwijsontwikkeling en 

OPP 

1-zorgroute (HGW en OGW) 



Uitvoeren van OPP met 

passende perspectieven 

 Voor welke leerlingen Passende Perspectieven 

 Wat zijn leerroutes? 

 Doel van Passende Perspectieven 

 Opbouw van de leerroutes 

 Leerroute 1 

 Leerroute 2 

 Leerroute 3 

 Onderbouwing van keuzes 


