
 

 

 
 
Protocol: Werken vanuit ontwikkelingsperspectieven in het (speciaal) basisonderwijs 
 
 
 
Stap Activiteit Toelichting 

0. Stappen die leiden tot de keuze 
voor het opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief 
(voorwaardelijke sfeer) 

Inzetten op preventie. In de 
groepsplanning zoveel mogelijk rekening 
houden met de specifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen 
Afspraken op schoolniveau omtrent OPP. 
Effectief/kwalitatief goed onderwijs 
bieden  

1. Signaleren van de behoefte voor 
het opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief 

Criteria die hierbij gelden: 
1. Er zijn cognitieve of sociaal-

emotionele belemmeringen. 
2. Eindniveau groep 7 zal niet behaald 

worden (criterium inspectie). 
3. Leerling met LGF of S(B)O 

beschikking. 
Onderstaande criteria worden nog niet 
meegenomen in de richtlijnen: 
4. VWO+ niveau 
5. Het idee heerst dat er meer in zit dan 

eruit komt.  
6. Kind zit in de zorg, zorg heeft weinig 

effect. 
 

2. Formuleer een ambitieus, uitdagend 
en realistisch doel. Formuleer een 
doel dat je met deze leerling op 
jouw school wil behalen, houd 
rekening met school- en 
kindkenmerken 
 

1. Leg vast op basis van welke 
 gegevens, oordelen en aannames 
 je tot deze formulering komt.  
2. Kom tot afstemming met de 
 betreffende leerling en de ouders. 
 Communicatie! 
 
 
 
 

2a Schoolkenmerken: Inventariseer belemmerende en 
compenserende factoren m.b.t. de 
volgende kenmerken: 
- Didactisch proces 
- Niveau van de school 
- Groeperingsvormen 
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- Personele faciliteiten, waaronder 
 de zorg- en 
 ondersteuningsmogelijkheden 
- Organisatorische aspecten en 
 schoolbeleid 
- Schoolklimaat 
- Beschikbare middelen 
 

2b Kindkenmerken: Houd rekening met:  
- leerpotentie (IQ) 
- leerresultaten op verschillende 
 (leer)gebieden 
- Sociaal-emotionele ontwikkeling 
- gezinsaspecten 
- onderwijsleersituatie 
- belemmerende factoren en 
 stoornissen die van invloed zijn op 
 leerprestaties 
- beschermende factoren 

3. Opstellen Ontwikkelingsperspectief 1. Formuleer beginniveau, let erop 
 dat formuleringen vergelijkbaar 
 zijn. Als compensatie ingezet gaat 
 worden, bepaal beginniveau dan 
 ook met hulpmiddelen.  
2. Geef einddoel aan en op welke 
 manier dat einddoel behaald zal 
 gaan worden. Het einddoel is bij 
 voorkeur gebaseerd op het 
 vermoedelijke uitstroomniveau 
 VO, maar kan ook gebaseerd zijn 
 op de leerrendementsverwachting 
 (didactisch perspectief en/of een 
 pedagogisch perspectief).  
3. Neem onderzoek af indien nodig. 
4. Bepaal de onderwijsbehoeften 
 van betreffende leerling.  
5. Verbind einddoel en beginniveau, 
 deze lijn is de ontwikkelingslijn.  
6. Vraag andere scholen wat hun 
 perspectief zou zijn met 
 betreffende leerling.  
 

4. Bepaal de tussendoelen 
 

1. Deel tussenliggende periodes in 
 (minimaal 2 per schooljaar).  
2. Formuleer doel op lange, 
 middellange en korte termijn.  
3. Stel een plan van aanpak op, 
 waarbij het doel is om minimaal 
 de ontwikkelingslijn te volgen. 
 Kennis van leerlijnen is hierbij 
 belangrijk.  
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4. Evalueer ieder blok. 
5. Als doel niet is behaald inhaalslag 
 plannen om weer aan te sluiten 
 bij ontwikkelingslijn.  
6. Eventueel bijstellen van 
 ontwikkelingsperspectief, enkel 
 wanneer: 

- nieuwe gegevens 
beschikbaar komen voor het 
bepalen van het OPP  
- er treden situaties op die 
buiten de invloedsfeer van de 
school liggen, maar wel negatief 
effect  hebben op het behalen van 
het perspectief.  

 
5. De leerkracht stelt een plan van 

aanpak op voor het gehele 
schooljaar, waarin te behalen 
doelen worden aangeven in relatie 
tot het ontwikkelingsperspectief.  
 

Het einddoel van het 
ontwikkelingsperspectief wordt verdeeld 
over het aantal schooljaren.  

6. Indien de leerkracht denkt het 
perspectief niet te kunnen behalen 
volgt een gesprek met de Intern 
Begeleider. 
 

Er wordt gezocht naar middelen om het 
doel toch te realiseren. Indien het doel 
ook met inzet extra middelen (bijv. extra 
ondersteuning, scholing enz.) niet 
voldoende gerealiseerd kan worden, 
kunnen doelen naar een volgend jaar 
doorgeschoven worden, ervan uitgaande 
dat een inhaalslag realistisch is.  
Slechts in laatste instantie wordt 
besloten het perspectief bij te stellen.  
 

7. Leerkracht rapporteert na iedere 
periode over de voortgang in het 
behalen van de doelen. Indien de 
leerkracht tussentijds van mening 
de doelen niet te kunnen behalen 
wordt een gesprek met de Intern 
Begeleider gevoerd.  
 

 

8. De leerkracht rapporteert aan het 
eind van het schooljaar over de 
behaalde resultaten.  
 

- Heb ik de gestelde doelen 
 gerealiseerd? 
- Heb ik de afgesproken 
 interventies uitgevoerd? 
- welke consequenties trek ik 
 hieruit? 
- welke leerpunten haal ik hieruit 
 voor mezelf en welke 
 aanwijzingen geef ik mee voor de 
 leerkracht van de volgende 
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 groep? 
 
Deze rapportage heeft betrekking op 
zowel de individuele leerling als op de 
totale groep.  
 

9. De Intern Begeleider analyseert 
jaarlijks de dossiers van de 
schoolverlaters. 

- Zijn de 
 ontwikkelingsperspectieven 
 gehaald? (80% realisatie) 
- wat leren we voor het formuleren 
 van ontwikkelingsperspectieven 
 voor nieuwe leerlingen? 
- Wat leren we hieruit t.a.v. de 
 mogelijkheden voor het 
 onderwijs? 
 

 


