ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF PLAN(OPP)

Wanneer een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP)?
• Voor leerlingen die binnen het S(B)O onderwijs volgen OF
• Voor leerlingen voor wie een arrangement wordt aangevraagd bij PPO Rotterdam OF
• Voor leerlingen die niet of gedeeltelijk deelnemen aan het reguliere aanbod en/of voor één of meerdere vakken op
hun eigen niveau werken.

Een OPP is onderverdeeld in:

1. Ontwikkelingsdeel
2. Geplande uitstroombestemming
3. Planningsdeel
4. Evaluatiedeel
Ontwikkelingsdeel
Omschrijving van alle relevante belemmerende en stimulerende factoren (van de leerling,
onderwijsleersituatie, in de opvoedsituatie) die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling.
Daaruit vloeien logischerwijs de onderwijsbehoeften van de leerling.

Geplande uitstroombestemming
Geplande uitstroombestemming voor leerlingen van groep 3 t/m 8 met een onderbouwing
(waaronder onderwijsbehoeften). Dit betreft de onderwijssoort of het vervolgonderwijs waarnaar de
leerling naar verwachting zal uitstromen dan wel het soort arbeid of de vorm van dagbesteding
waarnaar uitstroom van de leerling wordt verwacht.
Mogelijke uitstroombestemmingen zijn:
VSO-arbeid óf praktijkonderwijs
VMBO-BB/KB óf VMBO-BL/TL al dan niet met LWOO
HAVO óf VWO óf VSO-diplomagericht (voortgezet speciaal onderwijs in cluster 1 t/m 4)
Geplande voorlopige uitstroombestemming voor kleuters en met een onderbouwing
(waaronder onderwijsbehoeften):
Instroom naar groep 3
Opmerking:
Het is wettelijk verplicht om bij kleuters een uitstroombestemming te benoemen. Het is echter niet
wenselijk en haalbaar om deze uitstroombestemming te bepalen aangezien kleuters jong zijn en zich
sprongsgewijs ontwikkelen. PPO Rotterdam onderschrijft een instroombestemming naar groep 3
met een beschrijving wat nodig is om de overgang soepel te laten verlopen.
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Planningsdeel
Het OPP vormt een samenhangend geheel.
Beschrijving van de doelen, aanpak en inzet middelen, voortkomend uit de onderwijsbehoeften.
Daarbij gaat het tenminste om de inzet vanuit de school.
Indien een arrangement wordt aangevraagd, wordt hier de aard van het arrangement en het te
behalen doel beschreven.
Ouders dienen het planningsdeel te ondertekenen voor akkoord en kunnen hun visie geven.

Evaluatiedeel
Tenminste jaarlijks wordt het evaluatiedeel door school met ouders geëvalueerd en eventueel
bijgesteld. PPO Rotterdam kan bij deze evaluatie aansluiten.
Ouders tekenen voor akkoord.

Zes weken regel:
Scholen in het reguliere basisonderwijs moeten binnen 6 weken een OPP opstellen voor
leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Daarbij hebben
zij de ruimte om de verwachte uitstroombestemming in het OPP in de loop van de schoolperiode
te verfijnen. Daarbij wordt afgestemd met ouders.
Scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn
verplicht om voor alle leerlingen binnen zes weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectief
vast te stellen.
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