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Ontwikkelingsperspectief

plan 

Het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) is 

wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben.  Hierin wordt beschreven hoe 

de school planmatig aan de slag gaat om ervoor te zorgen 

dat de leerling kan leren en ontwikkelen . 

Het werken met het  opp –format van 

samenwerkingsverband Koers-VO vraagt in het begin enige 

uitleg  en toelichting en daarom biedt Expertisecentrum 

Eenheid Zorg een workshop opp schrijven aan voor 

mentoren en andere belangstellenden. 



 

 

 

 

Wat is het doel? 

Het samenwerkingsverband Koers-VO heeft een opp-format ontwikkeld dat twee doelen 

dient. Enerzijds kan het dienst doen als handelingsplan en anderzijds is het een noodzakelijk 

document bij het later eventueel aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speci-

aal onderwijs of OPDC. Het doel van de workshop is wegwijs worden in dit opp-format en 

bewustwording creëren dat het een levend document moet blijven dat steeds geëvalueerd 

wordt met ouders en kind én waar nodig aangepast. 

 

 

Wat is de opzet? 

In principe stelt de mentor het opp op (omdat hij/zij degene is die ermee moet gaan wer-

ken) en evalueert dit minstens één keer per jaar met leerling en ouders. In de workshop 

worden praktische tips gegeven voor het invullen van het opp en daarnaast wordt dieper 

ingegaan op welke aanpassingen en hulpmiddelen ingezet kunnen worden bij welke leer– of 

ontwikkelingsproblemen. Daarbij rekening houdend met haalbaarheid in de klas.  

Al tijdens de workshop gaan de aanwezigen opp’s van eigen leerlingen invullen, onder-

steund door de trainers van Expertisecentrum Eenheid Zorg. 

De workshop opp’s schrijven bestaat uit één bijeenkomst van ongeveer 2 uren en is bedoeld 

voor mentoren en andere belangstellenden. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de 

workshop door één of meer trainers gegeven worden. Het uitgangspunt is twee EC mede-

werkers op 10 teamleden.  

Hoe loopt de aanvraagprocedure? 

Voorafgaand aan de workshop zoekt de school contact met het EC om door te spreken wat 

de precieze wensen zijn. Hierop wordt het programma aangepast. Afhankelijk van de  

wensen met betrekking tot inhoud en duur van de workshop kunnen eventueel ook twee 

bijeenkomsten worden ingepland. 

 

In overleg tussen het EC en school wordt een datum en tijdstip vastgesteld. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

School zorgt ervoor dat: 

-  er een ruimte beschikbaar is met digibord 

-  alle deelnemers vrij-geroosterd en uitgenodigd zijn  

-  alle deelnemers de beschikking hebben over een computer of laptop 

-  in magister alle benodigde gegevens staan (warme overdracht, onderwijskundig rapport, etc)   

 

 

 

Wat kost het? 

De tijdsinvestering voor de workshop wordt berekend aan de hand van de benodigde uren 

voor het geven van de workshop in combinatie met voorbereiding en reistijd. Na afloop van de 

workshop wordt bij LMC-scholen het aantal bestede uren bij de school in rekening gebracht.  

 

Waar? 

De workshop vindt plaats op de school.  

 

 

 

 

 

 


