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Waarom werken met een OPP?   

 Het OPP is een instrument om de leerling doelgericht te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Het draagt 

bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Het is een 

planningsinstrument voor de leerkracht (plannen i.p.v. volgen). 

 Het is  een instrument om met ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind en waar de school 

naar toe werkt.   

 Het draagt bij aan een doorgaande lijn/overdracht naar het voortgezet onderwijs.  

 

Naam formulier  Wanneer gebruiken  

Voorbeeldformat 

ontwikkelingsperspectief  

(OPP) 

Het format ontwikkelingsperspectief wordt ingevuld en uitgevoerd op het moment dat 
de school vaststelt, dat: 

- Een aangemelde leerling extra ondersteuning blijkt te hebben boven op de 
basisondersteuning. Het OPP wordt binnen 6 weken na de inschrijving of na de 
definitieve plaatsing van de leerling door het schoolbestuur vastgesteld.  

- Een zittende leerling extra ondersteuning nodig blijkt te hebben boven op de 
basisondersteuning.  

Het OPP is ook nodig voor het aanvragen van een arrangement en 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband (SWV). 

 

 Scholen stellen het OPP pas vast nadat de ouders hebben ingestemd met het 

handelingsdeel ervan (= onderdeel C van het OPP). 

 Over het plan als geheel moet met de ouders op overeenstemming gericht overleg 

hebben plaatsgevonden.  

 Scholen evalueren het OPP minimaal één keer per jaar met ouders. 

 Een school heeft de vrije keuze om ook voor kinderen binnen de 

basisondersteuning een OPP op te stellen als dat gezien de leer- en/of 

gedragsontwikkeling wenselijk is. Zeker voor kinderen binnen de 

basisondersteuning met een eigen leerlijn voor technisch lezen, begrijpend lezen, 

spelling en/of rekenen is een ontwikkelingsperspectief zeer wenselijk. 

 Scholen melden het OPP, voor kinderen met extra ondersteuning, in het 

Basisregister Onderwijs (BRON). 

 Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel heeft een voorbeeld OPP opgesteld dat 

voldoet aan de wettelijke criteria. Het staat scholen vrij om dit format te gebruiken, 

dan wel aan te passen.  De verplichte onderdelen van het OPP kunnen scholen hier 

vinden.  

 Scholen kunnen bij vragen over leerlijnen contact opnemen met hun 

onderwijscoach. 

 

https://onderwijsgeschillen.nl/thema/ontwikkelingsperspectief

