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Inleiding	  
	  
Voor	  u	  ligt	  de	  handleiding	  voor	  het	  ontwikkelingsperspectief	  zoals	  we	  het	  in	  samenwerkingsverband	  
PassendWijs	  gebruiken	  binnen	  het	  (speciaal)	  basisonderwijs.	  Deze	  handleiding	  hebben	  we	  
geschreven	  vanuit	  de	  vraag	  naar	  eenduidige	  afspraken	  over	  het	  ontwikkelingsperspectief.	  	  We	  hopen	  
dat	  deze	  handleiding	  voor	  u	  een	  goed	  handvat	  is	  voor	  het	  opstellen	  van	  het	  
ontwikkelingsperspectief.	  	  
	  
Het	  format	  en	  deze	  handleiding	  zijn	  geen	  statische	  documenten.	  Er	  zullen	  mogelijk	  aanpassingen	  
komen	  gedurende	  het	  proces	  van	  Passend	  Onderwijs.	  We	  houden	  u	  daarvan	  op	  de	  hoogte.	  	  
	  
Het	  format	  en	  de	  handleiding	  van	  het	  ontwikkelingsperspectief	  voor	  samenwerkingsverband	  
PassendWijs	  zijn	  geschreven	  door	  vertegenwoordigers	  vanuit	  de	  oude	  samenwerkingsverbanden.	  
Mocht	  u	  vragen	  hebben,	  dan	  kunt	  u	  altijd	  contact	  opnemen	  met	  uw	  regiocoördinator.	  	  	  
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Algemeen	  
	  
Het	  ontwikkelingsperspectief	  (OPP)	  is	  de	  inschatting	  van	  de	  ontwikkelingsmogelijkheden	  van	  een	  
leerling	  voor	  een	  bepaalde	  periode	  en	  een	  voorspelling	  van	  het	  verwachte	  uitstroomniveau	  voor	  het	  
voorgezet	  onderwijs.	  Het	  werken	  met	  het	  OPP	  helpt	  om	  aan	  de	  hand	  van	  concrete	  doelen	  het	  
onderwijsaanbod	  	  vorm	  te	  geven.	  Leerlingen	  worden	  meer	  uitgedaagd	  en	  er	  wordt	  gestreefd	  naar	  
hoge	  doelen	  binnen	  hun	  eigen	  mogelijkheden.	  Het	  OPP	  helpt	  om	  eruit	  te	  halen	  wat	  er	  in	  zit	  en	  levert	  
een	  bijdrage	  aan	  het	  beter	  benutten	  van	  mogelijkheden	  en	  talenten	  van	  leerlingen.	  	  
	  
Voor	  welke	  leerlingen?	  
Uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  leerlingen	  met	  specifieke	  onderwijsbehoeften	  de	  meeste	  vooruitgang	  
boeken	  als	  zij	  zo	  lang	  mogelijk	  bij	  het	  programma	  van	  hun	  basisgroep	  worden	  gehouden,	  zo	  nodig	  
aangevuld	  met	  geïntensiveerde	  oefening	  en	  instructie	  (convergente	  differentiatie).	  Er	  zijn	  soms	  
leerlingen	  die	  vanwege	  hun	  specifieke	  onderwijsbehoeften	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  zijn	  losgekoppeld	  
van	  de	  reguliere	  lesstof	  van	  de	  jaargroep	  en	  een	  eigen	  leerlijn	  hebben.	  Scholen	  moeten	  
verantwoorden	  dat	  deze	  leerlingen	  voldoende	  vooruitgang	  boeken	  en	  blijven	  boeken.	  Het	  speciaal	  
(basis)	  onderwijs	  stelt	  voor	  elke	  leerling	  een	  OPP	  vast.	  
	  
Momenteel	  is	  het	  een	  discussiepunt	  voor	  welke	  leerlingen	  een	  ontwikkelingsperspectief	  verplicht	  is.	  
Inspectie	  geeft	  geen	  eenduidig	  antwoord	  en	  we	  constateren	  verschillen	  met	  het	  advies	  in	  de	  
brochure	  van	  de	  PO	  raad	  en	  deinformatie	  van	  de	  inspectie.	  Op	  basis	  van	  wet-‐	  en	  regelgeving	  rond	  
Passend	  Onderwijs	  is	  het	  opstellen	  van	  een	  OPP	  vanaf	  1augustus	  2014	  verplicht	  voor	  elke	  leerling	  die	  
extra	  ondersteuning	  ontvangt	  vanuit	  het	  samenwerkingsverband	  (een	  arrangement).	   
	  
Daarnaast	  adviseert	  de	  PO	  raad	  in	  de	  brochure	  om	  een	  ontwikkelingsperspectief	  op	  te	  stellen	  voor	  
leerlingen	  die	  bij	  een	  of	  meer	  vakken	  afwijken	  van	  het	  reguliere	  programma	  (groepsplan)	  
	  
Binnen	  PassendWijs	  hebben	  we	  afgesproken	  dat	  we	  voor	  de	  volgende	  kinderen	  een	  OPP	  opstellen:	  	  
	  
• Vanaf	  augustus	  2014	  leerlingen	  die	  extra	  ondersteuning	  (een	  arrangement)	  vanuit	  het	  

samenwerkingsverband	  ontvangen.	  
• Tot	  augustus	  2014	  alle	  leerlingen	  met	  een	  clusterindicatie	  
• Leerlingen	  die	  op	  een	  of	  meer	  vakken	  afwijken	  van	  het	  reguliere	  programma	  (die	  dus	  een	  eigen	  

leerlijn	  hebben)	  
• Alle	  leerlingen	  op	  S(B)O	  
• Leerlingen	  met	  een	  verwachte	  uitstroom	  naar	  Praktijk	  Onderwijs	  of	  Voortgezet	  Speciaal	  

Onderwijs.	  	  
• OPP	  is	  wel	  verplicht	  bij	  extra	  ondersteuning	  vanuit	  het	  samenwerkingsverband	  (	  dus	  bij	  een	  	  

arrangement)	  
• OPP	  is	  niet	  verplicht	  wanneer	  vaste	  aanpakken	  toegepast	  worden	  (bijv.	  dyslexie)	  en	  deze	  goed	  

beschreven	  zijn	  (bijv.	  in	  het	  groepsplan.	  Verwijs	  evt.	  altijd	  naar	  groepsplannen)	  
	  
Wie	  stellen	  het	  OPP	  vast?	  
• De	  intern	  begeleider	  en	  de	  leerkracht	  	  eventueel	  met	  ondersteuning	  	  van	  externe	  deskundigen	  

(schoolcontactpersoon,	  orthopedagoog	  etc.)	  	  
• De	  directeur	  en	  ouders	  ondertekenen	  het	  voor	  gezien	  en/of	  voor	  akkoord	  	  OPP;	  het	  OPP	  is	  

vastgesteld.	  	  
	  
	  
	  



Handleiding	  Ontwikkelingsperspectief	  en	  uitstroomverwachting	  	  PassendWijs	  versie	  22-‐9-‐2014	  
	  
	  

Pagina	  4	  van	  11	  
	  

Waaruit	  bestaat	  het	  OPP?	  	  
• Algemene	  gegevens:	  leerling-‐gegevens	  ,	  psychologische	  gegevens	  (IQ,	  indien	  bekend),	  informatie	  

van	  ouders,	  bevorderende	  en	  belemmerende	  factoren	  van	  gezin	  en	  school	  en	  
onderwijsbehoeften	  van	  de	  leerling.	  

• De	  	  geplande	  vaardigheidsgroei	  (GVG)	  voor	  de	  vakgebieden	  technisch	  lezen,	  begrijpend	  lezen,	  
spelling	  en	  rekenen.	  De	  GVG	  wordt	  bepaald	  aan	  de	  hand	  van	  eerdere	  toets	  afnamen	  (minimaal	  3	  
toetsmomenten)	  en	  voor	  twee	  toetsmomenten	  van	  te	  voren	  gepland.	  De	  geplande	  
vaardigheidsgroei	  bepalen	  we	  voor	  alle	  vakken,	  om	  een	  totaal	  beeld	  van	  de	  leerling	  te	  hebben.	  

• Het	  uitstroomniveau	  verwacht	  op	  basis	  van	  voorgaande	  gegevens	  (vanaf	  eind	  groep	  6).	  
• Tussendoelen	  	  als	  basis	  voor	  het	  plannen	  van	  het	  leerstofaanbod	  en	  het	  volgen	  van	  de	  

ontwikkeling.	  	  De	  concrete	  uitwerking	  van	  de	  tussendoelen	  wordt	  alleen	  	  gedaan	  voor	  de	  vakken	  
waarvoor	  de	  school	  het	  nodig	  vindt,	  bij	  de	  andere	  vakgebieden	  verwijzen	  we	  naar	  het	  
groepsplan.	  	  
	  

Relatie	  OPP	  en	  groepsplan/handelingsplan/begeleidingsplan	  	  
Het	  OPP	  is	  een	  is	  aanvulling	  op	  of	  een	  bijlage	  bij	  het	  groepsplan.	  Het	  sluit	  aan	  bij	  wat	  de	  leerling	  in	  
het	  groepsplan	  al	  krijgt	  aangeboden.	  “Een	  eigen	  leerlijn”	  moet	  je	  niet	  zien	  als	  een	  geheel	  eigen	  
programma,	  maar	  als	  de	  afwijkingen	  en/of	  aanvullingen	  op	  de	  leerlijn	  en	  het	  aanbod	  voor	  alle	  
leerlingen.	  	  
	  
Het	  OPP	  sluit	  aan	  bij	  de	  cyclus	  van	  de	  1-‐zorgroute	  en	  handelingsgericht	  werken	  (HGW).	  De	  werkwijze	  
rond	  handelingsgericht	  werken,	  groepsplannen,	  leerlijnen	  etc.	  	  zijn	  school	  /	  bestuursbeleid.	  	  
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Opstellen	  van	  het	  ontwikkelingsperspectief	  
	  
Voor	  alle	  onderdelen	  geldt	  :	  	  alleen	  invullen	  als	  het	  relevant	  is.	  Alleen	  de	  geplande	  
vaardigheidsgroei	  moet	  voor	  alle	  vakken	  worden	  ingevuld.	  	  
	  
Leerling	  gegevens	  
Vanaf	  augustus	  2014	  worden	  de	  termen	  aangepast	  aan	  de	  nieuwe	  arrangementen	  in	  ons	  
samenwerkingsverband.	  Tot	  die	  tijd	  kunt	  u	  bij	  het	  keuzemenu	  kiezen	  uit	  indicatie	  voor:	  
• SBO	  
• Cluster	  1	  blinde	  en	  	  slechtziende	  kinderen.	  
• Cluster	  2	  dove,	  slechthorende	  kinderen	  en	  kinderen	  met	  ernstige	  spraaktaalmoeilijkheden.	  
• Cluster	  3	  kinderen	  met	  lichamelijke	  en/of	  verstandelijke	  beperkingen,	  langdurig	  zieke	  kinderen	  

en	  kinderen	  met	  epilepsie.	  
• Cluster	  4	  kinderen	  met	  psychiatrische	  stoornissen	  of	  ernstige	  gedragsproblemen.	  	  

	  
Psychologisch	  onderzoek	  
IQ	  scores	  kunnen	  ondersteunend	  zijn,	  maar	  we	  dienen	  ze	  om	  tal	  van	  wetenschappelijke	  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.	  	  
	  
Wanneer	  er	  een	  nieuwe	  intelligentietest	  is	  afgenomen	  of	  een	  wanneer	  een	  diagnose	  is	  bijgesteld	  
worden	  de	  oude	  gegevens	  vervangen.	  	  
• IQ	  Totaal	   	   	   :	  het	  totale	  intelligentieniveau.	  
• IQ	  Verbaal	   	   	   :	  het	  verbale	  IQ,	  de	  talige	  mogelijkheden.	  
• IQ	  Performaal	  	   	   :	  het	  performale	  IQ,	  de	  handelingsgerichte	  mogelijkheden	  waarbij	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  visuele	  waarneming,	  visueel-‐ruimtelijk	  inzicht	  en	  motoriek	  	  
	   	   	   	   betrokken	  zijn.	  

• Opmerkingen/observaties:	  bijv.	  medische	  gegevens,	  diagnostisch	  beeld	  of	  samenvatting	  	  
	   	   	   	   	   gegevens.	  	  
	  
Bevorderende,	  	  belemmerende	  factoren	  en	  onderwijsbehoeften	  	  
Het	  OPP	  wordt	  onderbouwd	  met	  belemmerende	  en	  bevorderende	  factoren.	  Bij	  het	  benoemen	  van	  
de	  onderwijsbehoeften	  geeft	  de	  school	  beknopt	  aan	  wat	  deze	  leerlingen	  didactisch	  en	  /	  of	  
pedagogisch	  de	  komende	  periode	  extra	  nodig	  heeft	  om	  de	  in	  het	  OPP	  gestelde	  doelen	  te	  bereiken.	  	  
Benoem	  de	  onderwijsbehoeften	  zo	  specifiek	  mogelijk	  in	  concreet	  leerkrachtgedrag,	  om	  
handelingsgericht	  aan	  de	  slag	  te	  kunnen	  gaan.	  	  
	  	  
Bij	  alle	  subonderdelen	  wordt	  de	  informatie	  van	  ouders,	  indien	  relevant	  voor	  het	  
ontwikkelingsperspectief,	  meegenomen.	  Het	  gaat	  om	  het	  hier	  en	  nu.	  Zorg	  dus	  dat	  de	  informatie	  
actueel	  is	  en	  blijft.	  	  
	  
Voorbeelden	  van	  hulpzinnen	  voor	  het	  benoemen	  van	  onderwijsbehoeften	  (Pameijer,	  e.a.,	  2009)	  zijn:	  
Deze	  leerling	  heeft:	  
-‐Een	  instructie	  nodig	  die…	  
-‐Opdrachten,	  taken,	  activiteiten	  of	  materialen	  nodig	  die….	  
-‐Een	  leeromgeving	  of	  werkvormen	  nodig	  die…	  
-‐Feedback	  nodig	  die….	  
-‐Een	  leerkracht	  nodig	  die…	  
-‐Ouders	  nodig	  die….	  
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Let	  op	  de	  haalbaarheid	  van	  de	  voorgenomen	  interventies	  en	  beperk	  je	  tot	  onderwijsbehoeften	  die	  
interventies	  die	  er	  bij	  het	  realiseren	  van	  het	  OPP	  werkelijk	  toe	  doen.	  	  
	  
Geplande	  vaardigheidsgroei	  op	  basis	  van	  vaardigheidsscores	  
In	  het	  format	  zijn	  tabellen	  met	  “geplande	  vaardigheidsgroei	  	  op	  	  basis	  van	  vaardigheidsscores”	  per	  
vakgebied	  opgenomen.	  De	  tabellen	  veranderen	  als	  Cito	  normeringen	  worden	  aanpast.	  In	  dat	  geval	  
zorgt	  de	  werkgroep	  OPP	  dat	  de	  tabellen	  worden	  aangepast	  en	  het	  nieuwe	  format	  beschikbaar	  komt	  
voor	  de	  scholen.	  We	  starten	  met	  twee	  versies,	  één	  met	  de	  “oude”	  Cito	  Reken	  en	  Wiskunde	  en	  één	  
met	  de	  “nieuwe”	  Cito	  Rekenen	  en	  Wiskunde	  (derde	  generatie,	  2013).	  Scholen	  kunnen	  zelf	  kiezen	  
welke	  tabel	  /format	  ze	  gebruiken.	  	  
	  
Deze	  tabellen	  zijn	  een	  hulpmiddel	  om	  de	  vaardigheidsgroei	  voor	  de	  komende	  twee	  toetsmomenten	  
te	  plannen.	  	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  langer	  dan	  twee	  momenten	  vooruit	  plannen	  niet	  betrouwbaar	  
is.	  Leerlingen	  kunnen	  zich	  immers	  grillig	  ontwikkelen.	  Vooruit	  plannen	  kan	  pas	  na	  drie	  
toetsmomenten.	  	  
	  
Dus:	  vanaf	  eind	  groep	  	  4	  (E4)	  kan	  de	  geplande	  vaardigheidsgroei	  voor	  rekenen,	  begrijpend	  lezen,	  
spelling	  en	  	  technisch	  lezen	  voor	  de	  komende	  twee	  toetsmomenten	  worden	  vastgesteld.	  	  	  
	  
Het	  geplande	  vaardigheidsgroei	  stel	  je	  vast	  door	  eerst	  	  de	  laatste	  vaardigheidsscores	  (minimaal	  3)	  te	  
bekijken	  en	  op	  basis	  van	  deze	  toetsen	  en	  de	  	  voorgaande	  informatie	  	  de	  volgende	  twee	  
toetsmomenten	  te	  plannen.	  	  Er	  zijn	  tabellen	  met	  vaardigheidsscores	  van	  CITO	  Rekenen	  &	  Wiskunde,	  	  
Spelling,	  	  Begrijpend	  lezen	  	  en	  DMT.	  	  
	  

1. Bekijk	  in	  welke	  range	  de	  vaardigheidsscores	  van	  de	  leerling	  van	  minimaal	  de	  laatste	  3	  toetsen	  
zaten	  en	  kleur	  deze	  blauw.	  	  

2. Bepaal	  aan	  de	  hand	  van	  deze	  scores	  en	  overige	  informatie	  uit	  het	  perspectief	  welke	  range	  je	  
aanhoudt.	  Kleur	  de	  geplande	  vaardigheidsgroei	  voor	  de	  komende	  twee	  toetsmomenten	  
oranje.	  

3. Bij	  de	  evaluatie	  vul	  je	  de	  behaalde	  vaardigheidsscore	  in.	  In	  tabel	  kleur	  je	  de	  range	  waar	  deze	  
vaardigheidsscore	  in	  	  valt.	  Indien	  deze	  onder	  verwachting	  is	  kleur	  je	  de	  cel	  rood.	  Indien	  deze	  
boven	  verwachting	  is	  kleur	  je	  de	  cel	  groen.	  In	  beide	  gevallen	  laat	  je	  de	  oranje	  kleur	  staan.	  
Komt	  de	  score	  precies	  overheen	  met	  de	  verwachting,	  dan	  maak	  je	  de	  cel	  grijs	  (ipv	  oranje).	  Let	  
op,	  het	  gaat	  hier	  om	  toetsmomenten!	  Het	  kan	  dus	  zijn	  dat	  je	  op	  toetsmoment	  groep	  7	  E	  de	  
toets	  Cito	  M7	  afneemt.	  De	  vaardigheidsscore	  vul	  je	  in	  bij	  het	  toetsmoment,	  het	  maakt	  niet	  
uit	  welke	  toets	  je	  afneemt.	  

4. Vervolgens	  plan	  je	  bij	  de	  evaluatie	  weer	  twee	  toetsmomenten	  verder	  na	  de	  laatst	  bekende	  
vaardigheidsscores.	  	  

5. Bij	  doublures	  	  wordt	  de	  score	  vervangen	  door	  de	  tweede	  score.	  	  
	  
Een	  voorbeeld	  van	  Rekenen	  en	  Wiskunde:	  

Datum	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Toetsmoment	  	   gr	  3	  M	   gr	  3	  E	   gr	  4	  M	   gr	  4	  E	   gr	  5	  M	   gr	  5	  E	   gr	  6	  M	   gr	  6	  E	   gr	  7	  M	   gr	  7	  E	   gr	  8	  M	  
Havo	  -‐VWO	   I-‐II	   >30	   >38	   >50	   >	  60	   >72	   >77	   >85	   >90	   >99	   <103	   >111	  
VMBO-‐t	   III	   23-‐30	   32-‐38	   44-‐50	   53-‐60	   66-‐72	   75	   79-‐85	   84-‐90	   94-‐99	   97-‐

103	  
105-‐
111	  

VMBO	  bk	   IV-‐
V	  

<23	   23-‐31	   23-‐43	   32-‐52	   32-‐65	   44-‐70	   76	   53-‐83	   53-‐93	   66-‐96	   66-‐104	  

Pro	   V	   	   <23	   <23	   <32	   <32	   <44	   <44	   <50	   <53	   <66	  	   <66	  
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Er	  komt	  een	  tweede	  versie	  met	  de	  vaardigheidsscores	  van	  de	  derde	  generatie	  LVS	  toetsen.	  	  
	  
Uitstroomniveau	  
We	  zijn	  in	  de	  tabellen	  uitgegaan	  van:	  
Havo	  /	  VWO	   	   alles	  op	  niveau	  I-‐II	  
VMBO	  t	  	   	   alles	  minimaal	  op	  niveau	  III	  en	  technisch	  lezen	  op	  I-‐II	  
VMBO	  bk	   	   alles	  minimaal	  op	  niveau	  IV	  en	  V	  tot	  3	  jaar	  leerachterstand.	  Technisch	  lezen	  
	   	   	   voor	  kader	  minimaal	  niveau	  III.	  	  	  
PRO	   	   	   Meer	  dan	  3	  jaar	  leerachterstand	  in	  groep	  8	  (LR	  ≤50%)	  
	  
Het	  uitstroomniveau	  is	  altijd	  gebaseerd	  op	  meerdere	  gegevens:	  de	  vaardigheidsscores	  op	  alle	  
vakgebieden,	  de	  taakwerkhouding,	  de	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling,	  etc.	  In	  de	  tabellen	  zie	  je	  op	  
welk	  uitstroomniveau	  de	  leerling	  per	  vakgebied	  functioneert.	  Het	  uitstroomniveau	  is	  pas	  enigszins	  
betrouwbaar	  te	  voorspellen	  vanaf	  toetsmoment	  	  E6.	  Bij	  leerlingen	  die	  een	  OPP	  hebben,	  maar	  nog	  
niet	  in	  groep	  6	  zitten,	  stellen	  we	  dus	  nog	  geen	  uitstroomniveau	  vast.	  Het	  uitstroomniveau	  stellen	  we	  
pas	  vast	  vanaf	  toetsmoment	  E6.	  
	  
Criteria	  voor	  toelating	  tot	  het	  LWOO	  of	  het	  PrO	  die	  door	  het	  Ministerie	  van	  OC&W	  zijn	  vastgesteld	  
Uitstroomniveau	   Intelligentie

niveau	  	  
	  

Leerachterstand	  
op	  tenminste	  2	  
van	  de	  vier	  
domeinen*	  	  

Sociaal-‐emotionele	  
problematiek	  

Indicatie	  
ontwikkelingsperspect
ief	  	  
voor	  R&W,	  TL,	  BL	  

PRO	   IQ	  55-‐80	   >3	  jaar	   n.v.t.	   Eind	  niveau	  groep	  5	  
LWOO	   IQ	  75-‐90	   1,5	  –	  3	  jaar	   n.v.t.	   Eind	  niveau	  groep	  6	  
LWOO	   IQ	  80-‐90	  en	  

specifieke	  
stoornis	  	  
(bv	  dyslexie,	  
dyscalculie	  )	  

	   aangetoonde	  sociaal-‐
emotionele	  
problematiek	  die	  een	  
relatie	  heeft	  met	  de	  
achterblijvende	  
leerprestaties	  

Eind	  niveau	  groep	  6	  
voor	  het	  	  
betreffende	  vakgebied	  

LWOO	   LWOO	  IQ	  
90-‐120	  en	  
sociaal-‐
emotionele	  
problemen	  

1,5	  –	  3	  jaar	   n.v.t.	   Eind	  niveau	  groep	  7	  

*	  technisch	  lezen,	  spelling,	  begrijpend	  lezen,	  rekenen	  waarbij	  één	  van	  de	  gebieden	  rekenen	  of	  begrijpend	  lezen	  moet	  zijn.	  

	  
Uitwerking	  van	  tussendoelen	  
Afgeleid	  van	  de	  geplande	  vaardigheidsscores	  en	  de	  einddoelen	  voor	  een	  bepaalde	  
uitstroombestemming	  staan	  in	  het	  OPP	  halfjaarlijks	  de	  tussendoelen	  voor	  taal,	  lezen	  en	  rekenen.	  
Alleen	  de	  geplande	  vaardigheidsgroei	  zegt	  immers	  nog	  niets	  over	  de	  inhoudelijke	  doelen	  die	  de	  
leerkracht	  de	  komende	  periode	  voor	  de	  leerling	  nastreeft.	  De	  school	  maakt	  in	  de	  leerlijnen	  van	  de	  
school	  keuzes	  over	  welke	  doelen	  meer	  en	  minder	  relevant	  voor	  de	  leerling	  zijn	  en	  geeft	  in	  het	  OPP	  
vooral	  aan	  op	  welke	  doelen	  het	  aanbod	  van	  het	  reguliere	  programma	  afwijkt.	  	  	  
	  
Als	  de	  school	  afwijkt	  van	  het	  reguliere	  programma,	  dan	  betekent	  dit	  dat	  er	  beredeneerde	  keuzes	  
gemaakt	  moeten	  worden	  in	  doelen	  en	  aanbod.	  Dit	  veronderstelt	  inzicht	  in	  leerlijnen	  en	  het	  kunnen	  
en	  durven	  maken	  van	  keuzes	  in	  de	  doelen	  die	  de	  school	  met	  de	  leerling	  wil	  bereiken.	  De	  
referentieniveaus	  taal	  en	  rekenen	  zijn	  een	  belangrijk	  ijkpunt.	  	  
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De	  school	  beschrijft	  wat	  de	  leerling	  nodig	  heeft	  om	  deze	  tussendoelen	  te	  behalen.	  Heeft	  de	  
leerkracht	  nog	  ondersteuning	  nodig	  om	  de	  leerling	  te	  kunnen	  bieden	  wat	  hij/zij	  nodig	  heeft?	  Wat	  zijn	  
de	  ondersteuningsbehoeften	  van	  de	  leerkracht?	  Is	  er	  extra	  tijd	  nodig?	  Etc.	  Is	  er	  sprake	  van	  
compensatie	  (leerstof	  eenvoudiger	  maken	  of	  beter	  afstemmen	  op	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  leerling)	  
of	  dispensatie	  (verminderen	  van	  de	  hoeveelheid	  doelen	  /	  lesstof,	  zodat	  de	  leerling	  meer	  tijd	  heeft	  
om	  aan	  andere	  doelen	  te	  werken)etc.	  	  
	  
Ook	  leerstofoverstijgende	  doelen	  kunnen	  beschreven	  worden.	  Het	  bereiken	  van	  deze	  doelen	  kan	  in	  
belangrijke	  mate	  bijdragen	  aan	  het	  realiseren	  van	  een	  bepaald	  uitstroomniveau.	  Denk	  onder	  meer	  
aan	  het	  bereiken	  van	  doelen	  op	  het	  gebied	  van	  sociale	  competentie,	  werkhouding,	  taakaanpak,	  
zelfstandig	  werken	  en	  motivatie.	  Het	  kan	  zelfs	  zijn	  dat	  kinderen	  een	  OPP	  hebben	  met	  alleen	  
aanpassingen	  op	  leerstofoverstijgende	  doelen	  hebben.	  Deze	  kinderen	  krijgen	  bij	  de	  vakgebieden	  het	  
reguliere	  aanbod	  in	  het	  groepsplan.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  kinderen	  zonder	  leerachterstanden,	  maar	  
met	  een	  cluster	  4	  indicatie	  /	  een	  arrangement	  op	  gedragsaspecten.	  	  
	  
Inspectie	  stelt	  het	  volgende:	  “Het	  ontwikkelingsperspectief	  is	  nodig	  als	  basis	  voor	  het	  plannen	  van	  het	  
leerstofaanbod	  en	  het	  volgen	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  leerling.	  Hiervan	  dient	  de	  school	  
tussendoelen	  (korte	  termijn	  doelen)	  af	  te	  leiden,	  die	  vervolgens	  leidend	  zijn	  voor	  het	  leerstofaanbod	  
en	  het	  volgen	  van	  de	  vorderingen.	  Als	  de	  school	  geen	  tussendoelen	  afgeleid	  van	  het	  
ontwikkelingsperspectief	  heeft	  geformuleerd,	  dan	  beoordeelt	  de	  inspectie	  indicator	  1.4	  als	  
onvoldoende”	  
	  
Motivering	  en	  evaluatie	  	  
De	  intern	  begeleider,	  de	  leerkracht	  ,	  de	  ouder(s)	  en	  het	  kind	  evalueren	  het	  opp	  twee	  keer	  per	  
schooljaar.	  Zij	  monitoren	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  leerling	  en	  evalueren	  de	  gevolgde	  aanpak	  door	  
middel	  van	  het	  beantwoorden	  van	  de	  volgende	  vragen:	  

1) Is	  de	  geplande	  vaardigheidsgroei	  per	  vakgebied	  behaald	  
2) Zijn	  de	  inhoudelijke	  tussendoelen,	  leergebiedspecifiek	  en/of	  leergebeid	  overstijgend,	  bereikt	  
3) Was	  het	  aanbod	  qua	  inhoud,	  aanpak	  en	  organisatie	  voldoende	  afgestemd	  op	  de	  leerling	  
4) Wat	  moeten	  we	  in	  het	  OPP	  bijstellen?	  

	  	  
Beschrijf	  in	  het	  format	  of	  het	  (tussen-‐)	  doelen	  wel/niet	  behaald	  zijn	  en	  de	  reden,	  wat	  jouw	  analyse	  is	  
en	  vervolgens	  de	  conclusie	  en	  bijstelling	  .	  De	  evaluatie	  van	  voorgaande	  jaren	  blijft	  staan.	  Voeg	  zelf	  
rijen	  toe	  als	  dat	  nodig	  is.	  Beschrijf	  de	  reden	  van	  bijstelling	  van	  het	  uitstroomniveau,	  mocht	  je	  dit	  
bijstellen.	  	  	  
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Bijlage	  1	  Berekening	  grens	  VMBO	  –	  PRO	  
	  
	  
We	  hebben	  de	  grens	  tussen	  Pro	  en	  VMBO	  bk	  in	  de	  tabellen	  als	  volgt	  berekend:	  

1) Kinderen	  met	  een	  achterstand	  van	  meer	  dan	  3	  jaar	  worden	  toegelaten	  tot	  het	  pro.	  
2) Dit	  betekent	  dat	  deze	  kinderen	  een	  leerrendement	  hebben	  van	  maximaal	  50%	  
3) We	  hebben	  via	  het	  leerrendement	  van	  50%	  	  het	  bijbehorende	  functioneringsniveau	  

opgezocht.	  Dit	  hebben	  we	  gedaan	  door	  de	  didactische	  leeftijd	  *	  0,5	  	  
4) En	  vervolgens	  de	  	  vaardigheidsscore	  opgezocht	  die	  bij	  de	  ondergrens	  van	  het	  	  III	  niveau	  hoort	  

bij	  dit	  functioneringsniveau	  
5) Bij	  een	  functioneringsniveau	  tussen	  bijvoorbeeld	  M5	  en	  E5	  hebben	  we	  de	  vaardigheidsscore	  

gemiddeld.	  	  
6) Deze	  vaardigheidsscores	  zijn	  	  de	  bovengrens	  bij	  Pro	  en	  de	  ondergrens	  bij	  VMBO	  geworden.	  

Zie	  tabel	  hieronder.	  	  
	  

Rekenen	  en	  Wiskunde	  
	  

Datum	   TOETSMOMENT	  /	  DL	  	  (TOETSMOMENT,	  DUS	  NIET	  NIVEAU	  VAN	  DE	  TOETS!!)	  
Grens	  PRO	  /	  
VMBO↓	  

E3/10	   M4/15	   E4/20	   M5/25	   E5/30	   M6/35	   E6/40	   M7/45	   E7/50	   M8/55	  

DLE	  bij	  LR	  50%	  ≈	   5	   7,5	   10	   12,5	   15	   17,5	   20	   22,5	   25	   27,5	  
FN	  ≈	   M3	   M3-‐E3	   E3	   E3-‐M4	   M4	   M4-‐E4	   E4	   E4-‐M5	   M5	   M5-‐E5	  
Dus	  niveau	  Cito	   Minimale	  vaardigheidsscore	  III	  niveau	  bij	  deze	  de	  Cito	  toets	  die	  bij	  dit	  functioneringsniveau	  hoort	  
Bijbehorende	  	  
VS	  R	  en	  W	  

31	   36	   41	   45	   49	   55	   60	   65	   70	   74	  

Bijbehorende	  	  
VS	  TL	  

17	   23	   29	   39	   49	   54	   58	   63	   68	   71	  

Bijbehorende	  	  
VS	  BL	  

-‐	   -‐	   -‐5	   3	   11	   13	   16	   20	   24	   27(gem	  
M5-‐M6)	  

Bijbehorende	  	  
VS	  Spelling	  
	  

107	   110	   113	   116	   119	   120	   120	   123	   126	   127	  	  
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Van: Loket Onderwijsinspectie [mailto:loket@onderwijsinspectie.nl]  
Verzonden: maandag 9 september 2013 8:12 
Aan: Rebekka Bersee 
Onderwerp: M0021962 OPP 
  
Geachte mevrouw Bersee, 
 
Hartelijk dank voor uw e-mail van 6 september 2013. Hieronder geef ik een reactie op uw bericht. 
 
De inspectie verwacht alleen een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die niet meedoen met de 
reguliere leerstof van de groep waarin ze zitten. Met andere woorden: als een school een leerling op 
een eigen programma zet en niet meer mee laat doen met de rest van de groep (ook niet op een 
minimumprogramma) dan dient zij een einddoel (uitstroomperspectief of uitstroombestemming) voor 
deze leerling te bepalen, om zo in staat te zijn de ontwikkeling van deze leerling systematisch te 
kunnen volgen.  
Het is moeilijk om betrouwbare einddoelen voor jonge kinderen vast te stellen. Bij jonge kinderen kan 
in het basisonderwijs worden volstaan met doelen voor het niveau van instroom in de middenbouw 
(eind groep 4/ begin groep 5). In het reguliere basisonderwijs wordt verwacht dat een einddoel 
(uitstroomperspectief) is geformuleerd voor leerlingen die in groep 5 of hoger zitten. 
Als de school leerlingen op een eigen leerlijn heeft geplaatst, waardoor deze leerlingen niet het 
leerstofaanbod van de rest van de groep krijgen, ligt het niet voor de hand deze leerlingen de reguliere 
toets van de groep voor te leggen. Om de ontwikkeling van deze leerlingen zo goed mogelijk te 
kunnen volgen is het namelijk van belang dat de leerstof getoetst wordt die de leerlingen feitelijk 
aangeboden hebben gekregen. Bij leerlingen op een eigen leerlijn betekent dit vaak dat zij een toets 
op een lager niveau maken. De inspectie verwacht dus niet dat deze leerlingen ook de toets maken 
die de rest van hun groep doet. Als de school gebruik maakt van Cito toetsen is het eenvoudig om de 
resultaten van deze leerlingen met die van de rest van de groep te vergelijken door middel van hun 
vaardigheidsscores. Ook is het eenvoudig een gemiddelde van de groep te bepalen inclusief deze 
leerlingen. 
Informatie over de wijze waarop de inspectie resultaten beoordeelt vindt u in de notitie 'Analyse en 
waarderingen van opbrengsten':http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/analyse-en-
waarderingen-van-opbrengsten-augustus-2013.html. 
 
Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met mij op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Shabriena Akbar 
Loket Onderwijsinspectie 
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  


