Ontwikkelingsperspectief:
wanneer moet het?
JA

Is een ontwikkelingsperspectief verplicht?

Als er geen extra ondersteuning nodig is en de
basisondersteuning voldoet.

Wenselijk
• In het speciaal (basis)onderwijs is een OPP verplicht voor elke leerling.
• In het regulier basisonderwijs is een OPP verplicht wanneer er extra
ondersteuning voor een leerling wordt aangevraagd, waarbij de
ondersteuning/hulpvraag de basisondersteuning overschrijdt.*
• Dit geldt ook voor leerlingen die uitstromen richting VSO en PRO.
• Ouders en het OT/BT zijn betrokken bij de desbetreffende leerling.
• OPP wordt gemeld in BRON.

Het OPP dient als werk- en
bespreekdocument voor school en
ouders, waarin de ontwikkeling van de
leerling gepland en gevolgd wordt.

Bij het niet behalen van het
1F niveau, waardoor je
afwijkt van de leerlijn, is een
OPP wenselijk (deze
leerroute dient in ieder geval
verantwoord te worden
volgens inspectiekader).

Inhoud OPP:
• Verwachte uitstroombestemming**
• Onderbouwing verwachte uitstroombestemming (in elk geval
een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren)
• De doelen
• Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding
en indien aan de orde, de afwijkingen van het (reguliere) aanbod
• Evaluatie
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Kader:
• Minimaal 1x per jaar (advies 1 x per half jaar) bespreken
en evalueren met ouders.
• Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel.
• Na evaluatie worden de doelen bijgesteld na twee keer
betekenisvol afwijken van geplande doelen.
• Ouders ondertekenen na bespreking elke nieuwe versie
van het OPP, voorzien van een datum.

* Houd rekening met afspraken rondom opstellen van OPP’s binnen het bestuur en de PO/VO procedure.
** Vanaf 9 á 10 jaar is een realistische verwachting van de uitstroombestemming vast te leggen. Bij jongere leerlingen stel je doelen
op kortere termijn, bijvoorbeeld 2 jaar vooruit. Denk bij kleuters aan het stellen van doelen gericht op de overstap naar groep 3.
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