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Waarom werken met een OPP?   
 Draagt bij aan optimale ontwikkeling van kinderen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Het is een 

instrument om de leerling doelgericht te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.  

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

 Instrument om met ouders in gesprek te gaan over ontwikkeling van hun kind en waar de school naar toe werkt.   

 Draagt bij aan doorgaande lijn / overdracht naar het voortgezet onderwijs.  

 
 

Naam formulier  Wanneer gebruiken  

 

Voorbeeld format 

Ontwikkelingsperspectief  

 

 Scholen moeten binnen 6 weken een OPP opstellen  voor kinderen die extra 

ondersteuning (een arrangement)  krijgen en voor kinderen  binnen de 

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

spelling en/of rekenen.  

 Daarnaast heeft een school 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.  

 Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel heeft een voorbeeld OPP opgesteld dat 

voldoet aan de wettelijke criteria. 

 Het staat scholen vrij om dit format wel of niet te gebruiken, dan wel aan te passen. 

 Door het aannemen van de motie Ypma krijgen ouders wettelijk instemmingsrecht 

op het handelingsdeel van het OPP. Omdat de motie Ypma nog niet in wetgeving is 

vertaald, hoeven ouders/verzorgers nu nog niet te tekenen voor het OPP. Het mag, 

maar hoeft niet. Zodra de wettelijke verplichting ingaat,  zullen wij scholen hierover 

berichten.  

  
Voorbeeld 

ondersteuningsplan OPP  

 

 Scholen kunnen dit voorbeeld gebruiken om de doelen uit het OPP te vertalen naar 

concrete subdoelen op de korte termijn (planningsinstrument).  

 Het staat scholen vrij om dit format wel of niet te gebruiken, dan wel aan te passen. 

  

Voorbeeld 

vervolgdocument & 

bijstelling  OPP 

 Wanneer bijstelling van het OPP nodig en/of gewenst is, kunnen scholen dit 

voorbeeldformulier gebruiken.   

 Het staat scholen vrij om dit format wel of niet te gebruiken, dan wel aan te passen. 

  

 


