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Stappenplan Ontwikkelingsperspectief (OP) in ParnasSys

N.B. dit stappenplan gaat met name over de technische kant van het OP. Realiseer je dat het altijd om 
maatwerk gaat en dat ook niet meetbare aspecten een belangrijke rol kunnen spelen. In de experttrajecten 
wordt hier aandacht aan besteed.

Stap Omschrijving afbeelding

1 Voer vooraf in ParnasSys de 
acties uit die vermeld staan 
in het document ‘Acties 
vooraf’

file://driestar.nl/personeel/homedirs/melg/Ontwikkelingsperspectief/1.Verdiepingstraject%20OP%20-%20vanaf%20dec.%202015/Dagdeel%201/Acties%20vooraf.docx
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Opstellen OP voor een Leerling

2 Bepaal de achterstand of 
voorsprong van een leerling.
Stel de groei van de leerling vast. 
-Wel of niet tevreden?
-Welbevinden v.d. leerling?

Stel een ontwikkelprognose vast 
(indien gewenst). Doe dit in 
procenten Leerrendement (DLE : 
DL = LR). Vul deze in bij Leerling > 
Toetsen > Ontwikkelprognose.

Denk bij het bepalen van het 
uitstroomniveau ook na over de 
invloed van SF en BF.  
(Theoretisch LR en Reëel LR)

Bijvoorbeeld opgehaald via de groepskaart of via het overzicht ‘Niet-methodetoetsen leerling’

 

(3) Gebruik deze stap en tabel alleen 
als je het anders wilt doen dan in 
DL, DLE’s en LR.
Anders volstaat stap 3 van dit 
stappenplan.
Bepaal het uitstroomniveau. per 
vakgebied en geef deze weer in 
het tekstvak achter tabblad 
‘uitstroomniveau’ (zie ook stap 6 
van dit stappenplan). 

Denk bij het bepalen van het 
uitstroomniveau ook na over de 
invloed van SF en BF.  
(Theoretische LRV en Reële LRV)

Tabel DLE en vaardigheidsscore bandbreedte niveau B

4 Voeg een 
Ontwikkelingsperspectief toe bij 

https://portaal.meerdanvolgen.nl/ParnasSys/Gedeelde%2520documenten/Cursusmaterialen/ontwikkelingsperspectief/Ontwikkelingsperspectief%2520(OP)%2520en%2520Passend%2520Onderwijs%2520(PO)/Dagdeel%25201/Stappenplan%2520met%2520documenten/Niet-methodetoetsen%2520Kees%2520Fransen.pdf
https://portaal.meerdanvolgen.nl/ParnasSys/Gedeelde%2520documenten/Cursusmaterialen/ontwikkelingsperspectief/Ontwikkelingsperspectief%2520(OP)%2520en%2520Passend%2520Onderwijs%2520(PO)/Dagdeel%25201/Stappenplan%2520met%2520documenten/tabel%2520vaardhs%2520bandbreedte%2520niv%2520B%2520-%2520versie%252016%2520dec.%25202014.docx


Stappenplan Ontwikkelingsperspectief (OP) in ParnasSys, versie december 2016

de leerling via de Leerlingkaart > 
Begeleiding > 
Ontwikkelingsperspectief

Tabblad Algemeen en 
Beginsituatie
Vul, indien nodig, ontbrekende 
gegevens in.

5 Tabblad  Uitstroomniveau
Je doet bij dit tabblad twee 
dingen:

- Per vakgebied het 
uitstroomniveau noteren 
(deze is al bepaald bij stap 
3 of 4)  

- én de 
uitstroombestemming 
kiezen.

Je kunt de uitstroombestemming 
bepalen m.b.v. deze tabel en 
aanklikken in het keuzevenster 
achter tabblad ‘uitstroomniveau’. 
(naar beneden scrollen)

Eerst per vak het uitstroomniveau 
bekijken en dan vervolgens de 
uiteindelijke uitstroombestemming  
bepalen d.m.v. een gewogen 
besluit.

                                   
                      

6 Tabbladen Conclusie en 
Evaluatie

Tabblad ‘Conclusie’ kent 

òf:

https://portaal.meerdanvolgen.nl/ParnasSys/Gedeelde%2520documenten/Cursusmaterialen/ontwikkelingsperspectief/Ontwikkelingsperspectief%2520(OP)%2520en%2520Passend%2520Onderwijs%2520(PO)/Dagdeel%25201/Stappenplan%2520met%2520documenten/Leeropbrengsten%2520in%2520vs%2520en%2520VO-uitstroom.docx
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twee vragen met ieder een 
eigen tekstvak.
Bij de inrichting van het 
ontwikkelingsperspectief kan 
hier al standaardtekst zijn 
opgenomen.

Tabblad ‘Evaluatie’ kent 3 
vragen, elk met een eigen 
tekstvak.
Hiervoor kan geen standaard 
tekst bij Beheer worden 
opgenomen.

Geef bij evaluatie van 
arrangement bij Is de 
gekozen 
uitstroombestemming nog 
steeds passend bij de 
leerling? aan in hoeverre de 
doelen bereikt zijn. 

Invullen bij evaluatie van arrangement:
Wat waren de doelen van het arrangement en in hoeverre zijn deze behaald? Wat heeft de ondersteuning 
opgeleverd zowel op schoolniveau als voor de intern begeleider? 

7 Maak een afdruk van het 
Ontwikkelingsperspectief

Tip: sla dit document ook op 
als pdf in de map van de 

https://portaal.meerdanvolgen.nl/ParnasSys/Gedeelde%2520documenten/Cursusmaterialen/ontwikkelingsperspectief/Ontwikkelingsperspectief%2520(OP)%2520en%2520Passend%2520Onderwijs%2520(PO)/Dagdeel%25201/Stappenplan%2520met%2520documenten/OP%2520Kees%2520Fransen%2520VB%2520Afdruk%25204%2520dec%25202015.pdf
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leerling i.v.m. aanvraag 
arrangement via Kindkans.

8 Haal ook twee aanvullende 
overzichten op. (zie 
afbeeldingen hiernaast)

Je hebt dan in ParnasSys een 
‘groeidocument’ opgesteld, 
geschikt om mee te sturen 
bij de aanvraag van een 
arrangement bij het SWV . 

Tip: Sla deze overzichten als 
pdf op in de map van de 
leerling, als 0-meting.
Deze kunnen dan gebruikt 
worden bij een aanvraag voor 
een arrangement via 
Kindkans

   
                                                         Niet-methodetoetsen leerling

                                    Overzicht ‘Ontwikkelingsperspectief’ = grafiek met prognose
                                                         De variant ‘per toetsserie’ van dit overzicht is aan te bevelen

9 OP melden bij Bron
Wanneer je gebruik  maakt 
van een arrangement (‘geld’ 
of ‘expertise) van het 
Samenwerkingsverband, is 
het verplicht dit OP met Bron 

http://www.kindkans.nl/home
https://portaal.meerdanvolgen.nl/ParnasSys/Gedeelde%2520documenten/Cursusmaterialen/ontwikkelingsperspectief/Ontwikkelingsperspectief%2520(OP)%2520en%2520Passend%2520Onderwijs%2520(PO)/Dagdeel%25201/Stappenplan%2520met%2520documenten/Niet-methodetoetsen%2520Kees%2520Fransen.pdf
https://portaal.meerdanvolgen.nl/ParnasSys/Gedeelde%2520documenten/Cursusmaterialen/ontwikkelingsperspectief/Ontwikkelingsperspectief%2520(OP)%2520en%2520Passend%2520Onderwijs%2520(PO)/Dagdeel%25201/Stappenplan%2520met%2520documenten/Ontwikkelingsprognose%2520-%2520Kees%2520Fransen%252012-02-2015.pdf
https://portaal.meerdanvolgen.nl/ParnasSys/Gedeelde%2520documenten/Cursusmaterialen/ontwikkelingsperspectief/Ontwikkelingsperspectief%2520(OP)%2520en%2520Passend%2520Onderwijs%2520(PO)/Dagdeel%25201/Stappenplan%2520met%2520documenten/Ontwikkelingsprognose%2520Kees%2520Fr.-%2520Per%2520toetsserie%2520-%25202015-02-12%2520(4).pdf
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uit te wisselen.

Je doet dit via Leerling > 
Onderwijs > Passend 
onderwijs.
En daarna via School > Bron > 
enz.

11 Tenslotte

Stel telkens een individueel 
plan op voor deze leerling 
voor bepaalde periode.  

Hierin staat het beredeneerd 
aangepaste aanbod. 

- Wat ga je deze lln. de 
  komende tijd aanbieden?
- Wanneer instructie? 
- Welke onderdelen uit een 
  leerlijn ga je aanbieden? 
  Welke niet?
- Welke hulpmiddelen en 
  hulpprogramma’s ga je 
  inzetten?
- Enz.

Hiernaast een van de vele 

https://portaal.meerdanvolgen.nl/ParnasSys/Gedeelde%2520documenten/Cursusmaterialen/ontwikkelingsperspectief/Ontwikkelingsperspectief%2520(OP)%2520en%2520Passend%2520Onderwijs%2520(PO)/Dagdeel%25201/Stappenplan%2520met%2520documenten/Leerlijn%2520Rekenen%2520RJ%2520oktober%25202012.doc
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mogelijkheden.

De module Leerlijnen binnen 
ParnasSys biedt ook 
mogelijkheden. (zie 
afbeelding planscherm)


