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Woord vooraf 

 Woord vooraf

Een ontwikkelingsperspectief (OPP) is een beschrijving door de school van de doelen en  
ontwikkelingsmogelijkheden die een leerling volgens de inschatting van de school over een  
bepaalde langere periode zal kunnen halen en die planmatig met de noodzakelijk geachte 
aanpassing van het onderwijsaanbod en de eventuele extra noodzakelijk geachte onderwijszorg 
worden nagestreefd. Het werken met een OPP is in de praktijk van het speciaal basisonderwijs in 
2003 geïntroduceerd en is daar inmiddels ingebed. In het wettelijk kader passend onderwijs  
wordt aangegeven dat op basis van de goede ervaringen in het speciaal basisonderwijs het OPP 
met de invoering van passend onderwijs ook in het regulier basis- en voortgezet onderwijs wordt 
geïntroduceerd. 
De rol die het OPP in het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat vervullen, is toegelicht in de 
Wet Kwaliteit (V)SO.

In dit project wordt meer inzicht verkregen in de mogelijkheden en beperkingen van het werken 
vanuit een ontwikkelingsperspectief in het regulier basisonderwijs. Het gaat hierbij om een studie, 
waarbij het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief op basis van literatuur is verkend en 
daarna op kleine schaal is uitgeprobeerd, waarbij ervaringen in beeld werden gebracht. 
Hiermee wordt vanuit de praktijk een antwoord verkregen op vragen over de wijze waarop 
leerkrachten het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de praktijk kunnen organiseren, 
welke keuzes zij daarbij kunnen maken, met welke consequenties en hoe risico’s voorkomen  
kunnen worden. Deze antwoorden en inzichten werden met de betrokken scholen vertaald in  
(een opzet voor) trainingen. 

Dit rapport begint met een samenvatting. Vervolgens wordt in hoofdstuk 1 de context van het 
onderzoek geschetst. Hoofdstuk 2 biedt de verantwoording van de onderzoeksaanpak. 
Hoofdstuk 3 geeft vervolgens beknopt de resultaten van de voorstudie en het proces op de  
scholen weer. In hoofdstuk 4 worden conclusies geformuleerd, onderzoeksvragen beantwoord  
en aanbevelingen gedaan en in hoofdstuk 5 staan punten van discussie vermeld.  
De bijlagen van dit rapport bevatten een uitgebreide beschrijving van de wettelijke context, de 
onderzoeksaanpak, instrumenten en resultaten van de literatuurstudie en van het proces op de 
scholen. 

Dank gaat uit naar de betrokkenen binnen de participerende scholen en de wijze waarop ze  
de kennis en ontwikkelingen met de adviseurs en onderzoekers hebben willen delen!

Suzanne Beek
Arjan Clijsen
Eveline Miltenburg
Hannelore Veltman 
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Samenvatting 3

 Samenvatting

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling die extra onderwijsondersteuning nodig heeft, zal een school voor regulier  
basisonderwijs een ontwikkelingsperspectief (OPP) op gaan stellen, in overleg treden met de 
ouders hierover en dit minimaal jaarlijks evalueren. Een ontwikkelingsperspectief omvat de te 
verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing hiervan, een beschrijving van de  
ondersteuning en begeleiding en de eventuele afwijking van het onderwijsprogramma.

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek werd gezocht naar de mogelijkheden en beperkingen van het werken met een 
ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs voor de leerkracht. Na een voorstudie (waarin  
literatuur werd bestudeerd, een expertmeeting met lerarenopleiders is georganiseerd en inter-
views met ervaringsdeskundige leerkrachten zijn gehouden) werd op vijf basisscholen met enkele 
leerkrachten gewerkt vanuit het ontwikkelingsperspectief. Deze leerkrachten (in aanwezigheid van 
de IB’ers en soms de directeur) kregen een korte training, werkten met het ontwikkelingsperspec-
tief en ontvingen tweemaal coaching on the job van een adviseur van KPC Groep. De ontwikkelingen 
op de school en bij de leerkrachten werden gevolgd met onderzoek.

Resultaten

De voorstudie resulteerde in een mindmap, waarin samenvattend de indicatoren voor het bepalen 
van een OPP, de stappen in het werken vanuit een OPP in de klas, de competenties van de 
leerkrachten, de ondersteuning in de schoolorganisaties en de kansen en risico’s zijn opgenomen. 
Figuur 1 toont de belangrijkste bevindingen.

Figuur 1 – Belangrijkste bevindingen uit de voorstudie rond het ontwikkelingsperspectief
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Uit het onderzoek op de vijf basisscholen blijkt dat er met het werken vanuit een ontwikkelings-
perspectief een flinke stap in de goede richting kon worden gezet: 
• op de scholen zijn de leerlingen duidelijker in beeld gekomen tijdens de uitvoering van het 

project; 
• leerkrachten hebben meer inzicht in het verloop en de voortgang van de ontwikkeling van 

de leerlingen en soms ging deze ontwikkeling sneller dan verwacht; 
• de communicatie met collega’s, ondersteuners en ouders is versterkt. 
Maar eveneens bleek dat de implementatie van deze wijze van werken een moeilijk en een  
intensief traject is dat daadwerkelijk in te zetten tijd, begeleiding en scholing vraagt. De scholen 
(en het samenwerkingsverband) gaan door op de gekozen weg en zetten de ontwikkelingen in de 
school voort. 

Beantwoording onderzoeksvragen

Op welke wijze kunnen leerkrachten in het basisonderwijs het werken vanuit een ontwikkelings-
perspectief in hun groep organiseren? Welke factoren belemmeren of bevorderen het werken  
met een ontwikkelingsperspectief in de dagelijkse praktijk van de leerkracht basisonderwijs? 
Hoe kunnen zij daarbij omgaan met de wettelijke kaders en het referentiekader?

De wettelijke kaders en het referentiekader bieden de context waarbinnen het werken vanuit 
een ontwikkelingsperspectief vorm wordt gegeven. Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen 
het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in hun groep planmatig organiseren volgens de 
cyclus van het handelingsgericht of opbrengstgericht werken waarbij in grote lijnen de volgende 
stappen zijn te onderkennen:
• waarnemen en begrijpen: het op basis van informatie over de leerling wat betreft de  

objectieve kenmerken (als didactische leeftijd en leervorderingen) en subjectieve oordelen 
(als werkhoudingsaspecten en kenmerken van de thuissituatie) als ook wat betreft de  
factoren die de ontwikkeling van de leerling belemmeren of bevorderen, bepalen van het 
OPP van de leerling en de onderwijsbehoeften;  

• plannen: het op basis van het OPP vertalen van langetermijndoelen in kortetermijndoelen en 
het maken van beredeneerde en doelgerichte keuzes op basis van hoge, maar realistische 
verwachtingen in een planning van het onderwijsaanbod (leerlijnen en leerstofaanbod) en 
vormgeving van klassenmanagement gericht op uitgaan van verschillen;

• uitvoeren en evalueren: het uitvoeren van het onderwijsaanbod dat is afgestemd op het 
OPP in de klas (gekoppeld aan het groepsplan), het in groeps- en leerlingbesprekingen  
monitoren, interpreteren en evalueren met de leerling en met de ouders van de ontwikke-
ling van de leerling en het zo nodig bijstellen van het ontwikkelingsperspectief.

Factoren die volgens de betrokkenen op de vijf scholen het werken vanuit een ontwikkelings-
perspectief bevorderden, waren: 
• de kennis, inzichten en begeleiding vanuit de training;
• de gesprekken met leerlingen, ouders, collega’s en ondersteuners;
• én het ervaren van inzicht in het verloop van de ontwikkeling en de successen van 

leerlingen. 
“Meer verdieping door het OPP.”

Belemmerende factoren die werden onderkend, zijn gelegen in:
• de moeite die leerkrachten hebben met bijvoorbeeld het bepalen voor welke leerling een 

OPP moet worden opgesteld; 
• het analyseren van toetsresultaten en het op basis van het OPP stellen van tussen- en  

einddoelen; 
• het gebruik van leerlijnen en loslaten van methoden; 
• het uitvoeren van het OPP in een volle klas qua differentiatie en klassenmanagement; 
• het vinden van de weg binnen het leerlingvolgsysteem;
• het evalueren. 
Het is een ‘pittige materie’, waarbij leerkrachten graag ondersteuning kregen. 
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Het werken met het OPP biedt door het planmatig en praktisch werken aan doelen en plannen 
van een passend onderwijsaanbod een kans. Aan het eind van het project op de scholen:
• werd er op een andere manier naar leerlingen gekeken en met ze gesproken; 
• dachten leerkrachten langer na voordat keuzes voor een passend onderwijsaanbod of een 

passende toetsvorm werden gemaakt of passende externe ondersteuning werd ingeschakeld; 
• kreeg het werken vanuit een OPP plaats in het zorgtraject;
• was er rust omdat men van elkaar weet dat de goede dingen voor de leerlingen worden 

gedaan. 
Maar ook was het een pittig traject dat tijd, lef en vraagtekens kostte.

Op welke manier kan het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de klas ondersteund 
worden door de schoolorganisatie?

Als het gaat om de voorwaarden binnen de schoolorganisatie om daadwerkelijk competent te 
kunnen worden om vanuit een ontwikkelingsperspectief te werken, zijn vanuit de literatuur en de 
praktijk de volgende punten van belang:
• handelingsgerichte ondersteuning van leerkrachten: 
– tijd krijgen c.q. vinden in de hectiek van elke dag;
– begeleiding bij het opstellen van het OPP door IB’er of AB’er; 
– hulp bij de praktische invulling, bijvoorbeeld rond keuze van materiaal wanneer de methode 

wordt losgelaten;
– passend toets- en instructiemateriaal;
– professionalisering;
• voorzieningen voor het ondersteunen van leerlingen:
– ondersteuningsprofiel;
– werkbaar format voor OPP;
– goed leerlingvolgsysteem dat consequent en eenduidig wordt gebruikt;
• voor iedereen heldere rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden tussen leerkrachten en 

ondersteuners;
• kennis rond bijvoorbeeld leerlijnen of leerroutes, dyslexie/dyscalculie en motivatie;
• samenwerking binnen het team (vragen stellen en aanspreken);
• opbrengstgerichte en lerende cultuur;
• stimulerende schoolleider.

Op welke competenties van de leerkracht basisonderwijs wordt een beroep gedaan en op welke 
manier kunnen deze worden verworven of verbeterd?

Om te kunnen werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de klas dient de leerkracht te  
beschikken over de competenties die behoren bij het handelingsgericht werken, zoals: 
• benoemen van onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling; 
• vertalen van langetermijndoelen in kortetermijndoelen; 
• planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen; 
• doelgerichte keuzes (durven) maken in leerlijnen en leerstofaanbod; 
• in groeps- en leerlingbesprekingen de ontwikkeling monitoren, interpreteren en evalueren 

en zo nodig bijstellen;
• voeren van gesprekken met leerlingen en ouders. 
Voor deze competenties zijn ook een reflectieve en onderzoekende houding, sleutelkwaliteiten 
(als didactiek en communicatie), voorwaardelijke kwaliteiten (als vakkennis, vakvaardigheid en 
creativiteit) als persoonsgerelateerde kwaliteiten (als het kunnen samenwerken) van belang.

De tijd die leerkrachten nodig hadden om zich competent te voelen op de verschillende  
elementen in elk van de stappen was binnen het project te kort. Aan het eind van het project  
waren leerkrachten nog onzeker als het gaat om het beargumenteerd vaststellen of voor een  
leerling een OPP moet worden opgesteld, het doelgericht plannen, te dispenseren in de doelen 
en het aanbod en om op basis van de uitkomsten van de evaluatie en onderbouwd een voorstel 
voor bijstelling of vervolg te formuleren. 



6 Werken met een ontwikkelingsperspectief in de praktijk van de basisschool

Aanbevelingen

Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief doet recht aan leerlingen: de talenten van  
leerlingen zijn in beeld en krijgen de kans om verder ontwikkeld te worden. Leerkrachten die 
worden gefaciliteerd en ondersteund binnen de eigen school, die samenwerken en samen leren 
binnen hun team, een krachtige schoolleider aantreffen en zelf bereid zijn om te reflecteren en 
blijvend te leren, zullen steeds meer in staat zijn om volgens de stappen van het handelingsgericht 
en opbrengstgericht werken het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen centraal te zetten.  
In het belang van het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen bevelen we schoolleiders 
aan om voor leerkrachten de goede context te bieden op de school en leerkrachten om zich  
meer te bekwamen in het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Van groot belang is dat 
scholen investeren in een goede basisondersteuning: door binnen de basisondersteuning vroeg-
tijdig verlengde instructie, meer leertijd en extra oefening aan te bieden zal in veel gevallen geen 
OPP opgesteld hoeven te worden. Ook vanuit het bestuur of samenwerkingsverband kunnen 
initiatieven genomen worden, waarbij de dagelijkse praktijk van de leerkracht steeds centraal 
moet staan.

Met de publicatie ‘Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs’ (Clijsen, Spaans, Hollenberg, 
Pameijer & Struiksma, 2013) zullen scholen worden ondersteund.
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1 Context van het onderzoek

1.1 Aanleiding

De focus van dit onderzoek ligt op het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP) in het 
regulier basisonderwijs. De belangrijkste vraag die in dit project beantwoord wordt is op welke 
manier het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de dagelijkse praktijk, door de leer-
kracht, vormgegeven kan worden. Het handelen van de leerkracht staat hierbij centraal. 

1.2 Beleidscontext 

Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief sluit aan bij meerdere beleidsontwikkelingen  
die bij de start van het project speelden. De belangrijkste was wel de invoering van passend  
onderwijs. De Wet Passend onderwijs verplicht het bevoegd gezag van een school “voor een 
leerling die extra ondersteuning behoeft” binnen zes weken na inschrijving van de leerling een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) vast te stellen. Dit OPP moet minstens één keer per jaar met de 
ouders worden geëvalueerd. Het bevat een omschrijving van de begeleiding (Staatsblad 2012, 
553). 

Een belangrijke toevoeging van het OPP op het eerder gebruikte handelingsplan betreft het  
gebruik van het begrip ‘uitstroomniveau’. Dit op de lange termijn gerichte element van het  
werken vanuit een OPP biedt scholen een kans om op basis van hoge verwachtingen een  
uitstroomniveau vast te stellen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en beargumen-
teerde keuzes te maken in het onderwijsaanbod. Met het OPP wordt een realistisch uitstroom-
niveau geformuleerd en het werken vanuit het OPP toont de weg waarlangs dit doel behaald  
gaat worden.

Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief sluit naadloos aan op de beleidsdoelstellingen 
van opbrengstgericht werken (OGW). OGW is gericht op het realiseren van hoge, zo niet  
maximale leeropbrengsten (voor alle leerlingen ‘eruit halen wat erin zit’) (Visscher & Ehren, 2011). 
Ook sluit het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief aan bij de invoering van referentie-
niveaus voor taal en rekenen en de activiteiten rondom de overgang van PO naar VO. 
Vanuit het werken met een OPP is het belangrijk om de samenhang tussen al deze ontwikkelingen 
aan te geven.

1.3 Praktijkcontext

In het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs wordt al enige jaren vanuit een OPP gewerkt. 
Het werken vanuit een OPP is in deze sector door de Inspectie van het Onderwijs geïntroduceerd 
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die in een eigen leerlijn/leerweg geplaatst 
worden. Voor elke leerling wordt een OPP opgesteld dat gebruikt wordt bij het doelgericht  
plannen en uitvoeren van het onderwijsaanbod. In het regulier basisonderwijs staat het werken 
vanuit een OPP echter nog in de kinderschoenen.
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Voor alle leerlingen in het regulier basisonderwijs geldt dat de inspectie kijkt of de leerlingenzorg 
‘planmatig’ wordt uitgevoerd. Aan de hand van toetsresultaten bepaalt de leerkracht of, en zo ja, 
op welke punten leerlingen onder het gewenste niveau zakken en dus extra aandacht nodig  
hebben. Vervolgens kan de leerkracht (samen met de IB’er) een aanpak voor het leerprobleem 
kiezen. Je moet dus een helder beeld hebben van de doelen die je met zorgleerlingen wilt bereiken. 
Het vastleggen van de aanpak in een handelingsplan maakt dat de aanpak overdraagbaar is. 
Als meerdere leerlingen hetzelfde leerprobleem hebben, kan gewerkt worden met een groeps-
handelingsplan. Vervolgens wordt aan de hand van dit plan gedurende een bepaalde periode 
systematisch gewerkt aan verbetering. Het doel is om de achterstand op deze manier te over- 
winnen, zodat de betreffende leerlingen na enige tijd weer zijn aangehaakt bij de rest van de 
groep.

Eén van de uitgangspunten van passend onderwijs is dat dit vooral gestalte moet krijgen in  
de klas. Momenteel wordt het aangepast onderwijs te veel buiten de klas georganiseerd.  
Met de invoering van passend onderwijs wordt een groot beroep gedaan op de competenties  
van de leerkracht. Zo ook waar het gaat om het werken met een ontwikkelingsperspectief.  
Competenties die nodig zijn om op deze manier te kunnen werken, zijn onder andere: 
• kunnen benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen; 
• vertalen van een langetermijnperspectief naar een onderwijsbehoefte op korte termijn; 
• planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen; 
• doelgerichte keuzes maken in leerlijnen en leerstofaanbod;
• monitoren en evalueren van het ontwikkelingsperspectief. 
(Clijsen, Pieterse, Spaans & Visser, 2009) 

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2010) blijkt dat een derde van de leraren op de 
basisschool de instructie niet afstemt op verschillen tussen leerlingen, zelfs niet als leerlingen heel 
duidelijk van elkaar verschillen. Ook verwerken scholen beschikbare informatie (bijvoorbeeld uit 
het leerlingvolgsysteem) onvoldoende in handelingsgerichte ondersteuning voor de leraar in de 
klas. Volgens de inspectie blijft het didactisch repertoire van veel leraren in dit opzicht in gebreke. 
Leraren richten zich vooral op gemiddeld presterende leerlingen. Hierdoor komen zwakke leerlin-
gen, maar ook (hoog)begaafde leerlingen, tekort. 

De Inspectie van het Onderwijs (2010) omschrijft het ontwikkelingsperspectief als een sturend 
instrument voor planmatig werken. Het is een document c.q. vastgelegde uitspraak waarin de 
school duidelijk maakt welke leerroute een bepaalde leerling gaat volgen. De school verbindt aan 
deze leerroute een eindniveau en een uitstroombestemming (Inspectie van het Onderwijs, 2010). 
In tegenstelling tot het speciaal basisonderwijs, waar voor elke leerling een ontwikkelingsperspec-
tief moet worden opgesteld, geldt voor het regulier onderwijs vooralsnog dat een ontwikkelings-
perspectief alleen wordt opgesteld voor leerlingen ‘die extra ondersteuning behoeven’. 
In de Wet Passend onderwijs (zie bijlage 1) is in artikel 40a nader gedefinieerd om welke leerlingen 
het hierbij precies gaat; de Algemene Maatregel van Bestuur biedt verdere handvatten.

In de adviezen van ECPO (2011) en de Onderwijsraad (2011) wordt aanbevolen om, mede op  
basis van deze inzichten, expliciet aandacht te besteden aan de toerusting van de leerkrachten 
voor het uitvoeren van passend onderwijs. De lerarenopleidingen schieten tekort in het bijbrengen 
van de benodigde vaardigheden aan toekomstige leraren basisonderwijs. Van der Meer (2011) 
maakt bij deze bevindingen een relativerende kanttekening. Volgens hem zou het goed zijn te 
onderkennen dat ‘de leerkracht beperkt maakbaar is’. Het vergroten van vaardigheden lijkt een 
toverformule, maar voor het verleggen van grenzen zal misschien ook aan andere knoppen  
moeten worden gedraaid, zoals klassenverkleining of ondersteuning. 
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1.4 Theoretische context

In het speciaal basisonderwijs is al langer ervaring opgedaan met het werken vanuit een ontwikke-
lingsperspectief. Het OPP wordt gezien als een bruikbaar instrument om de leerprestaties van de 
leerlingen te verhogen. Daarnaast draagt werken vanuit een OPP bij aan:
• voorkomen van ‘onderpresteren’;
• beter benutten van de mogelijkheden en talenten van leerlingen;
• doelgerichter werken: leerkrachten hebben realistische verwachtingen van hun leerlingen, 

stimuleren cognitief presteren en realiseren hogere leeropbrengsten;
• een goede afstemming met ouders over de mogelijkheden van hun kind en over wat de 

school wil bereiken;
• een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs.1

De resultaten van onderzoek op het gebied van werken vanuit een OPP zijn beperkt. Binnen het 
speciaal basisonderwijs zijn enkele pilots uitgevoerd rondom het werken vanuit het OPP (Clijsen  
et al., 2009). Uit de rapportage van deze pilots komen als aandachtspunten bij het werken vanuit 
een OPP naar voren: 
• professionalisering en coaching van alle betrokkenen; 
• de administratieve last die dit met zich meebrengt; 
• werken met leerroutes en de consequenties daarvan voor de inrichting en organisatie van 

het onderwijs. 
Voorts richtte het praktijkgericht onderzoek van Oud & Meijer (2011) zich op de vraag van  
een school voor speciaal onderwijs om, op basis van de gegevens die de school verzamelt en  
registreert, te achterhalen welke relevante indicatoren de belangrijkste voorspellers zijn voor  
het ontwikkelingsperspectief en uitstroomniveau van leerlingen. In dit rapport is een schema  
opgenomen met indicatoren waarmee het OPP kan worden bepaald. 

Werken met een ontwikkelingsperspectief kan gezien worden als onderdeel van opbrengstgericht 
werken (Inspectie van het Onderwijs, 2011b). Volgens de inspectie is een opbrengstgerichte 
school een school waar de leerkrachten, de directie en het bestuur samen concrete, meetbare 
doelen stellen en proberen de gestelde doelen te bereiken. De inspectie heeft in onderzoek  
vastgesteld dat scholen die opbrengstgericht werken betere leerresultaten behalen dan scholen 
die dit niet of in mindere mate doen. 

Opbrengstgericht werken is uiteen te rafelen in drie kerncomponenten: 
• bepalen van de uitgangssituatie (in dit geval van de school);
• definiëren van de gewenste situatie; 
• op basis hiervan bepalen van de instructiebenadering en managen van de klasorganisatie. 
Voor elk van deze drie onderscheiden OGW-componenten blijkt als prestatieverbeterend  
mechanisme veel wetenschappelijke evidentie te bestaan en er is dus goede reden om langs die 
weg aan prestatieverbetering te werken (Visscher & Ehren, 2011). Volgens Visscher en Ehren werkt 
echter slechts 30% van de basisscholen opbrengstgericht en betreft dit in veel gevallen alleen 
nog op het cognitief georiënteerde domein; het ontwikkelingsperspectief kan zich ook op andere 
domeinen gaan richten. 

Er is een positief verband tussen kenmerken van de leraar en prestaties van leerlingen: de leraar  
is een belangrijke beïnvloedende factor (Marzano, 2004; Hattie, 2009). In haar lectorale rede  
beschrijft Bakx (2010) enkele kwaliteiten waarover een leraar zou moeten beschikken om  
opbrengstgericht te kunnen werken. Het gaat om een reflectieve en onderzoekende houding  
en sleutelkwaliteiten (didactiek, pedagogiek, communicatie en gezag) om goed onderwijs te  
ontwerpen en te begeleiden en om een uitdagende leeromgeving te creëren. 

1   Bron: http://www.speciaalbasisonderwijs.nl/projecten/?i=Ontwikkelingsperspectief_(OPP), geraadpleegd op 
4 oktober 2011.
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Ook voorwaardelijke kwaliteiten (kennis, creativiteit en vakvaardigheid van de leraar) zijn belangrijk 
om goed opbrengstgericht te kunnen werken (Bakx, 2010). 
Voor veel leraren zal doelgericht werken aan de realisatie van expliciete, heldere, goed meetbare 
doelen iets nieuws zijn, dat men zal moeten leren (Visscher & Ehren, 2011).

Meerdere betrokkenen signaleren risico’s bij het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 
die te maken hebben met de betrouwbaarheid van het vaststellen van een uitstroomniveau, het 
stigmatiseren van leerlingen en het Pygmalion-effect en risicomijdend gedrag van scholen (ECPO, 
2011; Wieberdink & Kuster, 2011; Onderwijsraad, 2011, Oud & Meijer, 2011). Ook wordt gewezen 
op het risico dat het OPP, net als het handelingsplan, verwordt tot een papieren tijger. Verder is 
de volgende uitspraak illustrerend: “Het grootste gevaar voor menigeen onder ons is niet dat de 
lat te hoog ligt en we daardoor ons doel niet halen, maar juist dat de lat te laag ligt en we ons 
doel halen” (Michelangelo). Er moet een goede onderbouwing zijn om te besluiten af te wijken 
van de referentieniveaus en een ontwikkelingsperspectief te formuleren (Onderwijsraad, 2011). 
Tot slot is het formuleren van een ontwikkelingsperspectief bij jonge leerlingen soms heel lastig. 
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2 Onderzoeksaanpak

2.1 Probleemstelling

In dit onderzoek wordt gezocht naar de mogelijkheden en beperkingen van het werken vanuit 
een ontwikkelingsperspectief in het regulier basisonderwijs voor de leerkracht. Daarbij wordt kort 
ingegaan op de (wettelijk vereiste) ingrediënten van het ontwikkelingsperspectief. Daar in het 
regulier basisonderwijs nog nauwelijks vanuit een ontwikkelingsperspectief wordt gewerkt, is het 
onderzoek vooral verkennend van aard. De focus ligt in dit project op het handelen van de leer-
kracht in de groep ten behoeve van het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. 

2.2 Onderzoeksvragen

De centrale vraag in dit onderzoek is: 
Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 
voor de leerkracht in het basisonderwijs? 

De volgende deelvragen zijn hier een uitwerking van.
1 Op welke wijze kunnen leerkrachten in het basisonderwijs het werken vanuit een ontwikke-

lingsperspectief in hun groep organiseren? Hoe kunnen zij daarbij omgaan met de wettelijke 
kaders en het referentiekader?

2 Op welke manier kan het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de klas ondersteund 
worden door de schoolorganisatie?

3 Op welke competenties van de leerkracht basisonderwijs wordt een beroep gedaan en op 
welke manier kunnen deze worden verworven of verbeterd?

4 Welke factoren belemmeren of bevorderen het werken met een ontwikkelingsperspectief in 
de dagelijkse praktijk van de leerkracht basisonderwijs? 

2.3 Onderzoeksdesign

Bij de uitvoering van dit onderzoek en het bepalen van de te onderzoeken variabelen werd voort-
gebouwd op de voorwaarden voor opbrengstgericht werken. Gezien de aard van het onderzoek 
(verkennend) en de onderzoeksvragen (focus op diepgang en interne validiteit) is gekozen voor 
een kwalitatieve casestudie-benadering. In bijlage 2 wordt een uitgebreide toelichting op de aan-
pak van het onderzoek geboden. Dit hoofdstuk bevat de hoofdlijn. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in meerdere fasen. Er zijn drie delen te onderscheiden.
• Deel 1: voorstudie
 Er is gestart met een voorstudie met als doel bestaande kennis, ervaringen en opvattingen 

over het werken met een ontwikkelingsperspectief boven tafel te krijgen. Deze voorstudie 
bestond uit literatuurstudie, een expertmeeting voor lerarenopleiders en groepsinterviews 
met leerkrachten van SBO- en SO-scholen die veel ervaring hebben met het werken vanuit 
een ontwikkelingsperspectief. 
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• Deel 2: uitproberen in de praktijk
 Voor het tweede deelonderzoek werden basisscholen geworven waar leerkrachten het  

werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de praktijk toe zijn gaan passen. Daarbij  
werden de resultaten uit de voorstudie gebruikt. De leerkrachten kregen een korte training 
en tweemaal coaching on the job van een adviseur van KPC Groep. 

• Deel 3: interpretatie en rapportage
 Tot slot werden de bevindingen van de twee deelonderzoeken geïnterpreteerd en een  

praktijkgericht, door onderzoek onderbouwd beeld gegeven van de kansen, mogelijkheden 
en risico’s van het werken met een ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs.  
De onderzoeksvragen ten slotte werden beantwoord in een onderzoeksrapportage.

2.4 Onderzoeksgroep

Binnen de eerste twee fasen van het onderzoek werden verschillende onderzoeksgroepen  
benaderd.
• De voorstudie omvatte na de literatuurstudie allereerst een expertmeeting georganiseerd 

voor medewerkers van lerarenopleidingen basisonderwijs. In het tweede deel van de  
voorstudie werden gesprekken gevoerd met leerkrachten van drie SBO- en twee SO-scholen 
die al langer ervaring hebben met het werken vanuit een OPP. 

• In het tweede deel ‘Uitproberen in de praktijk’ werden vijf reguliere basisscholen geselec-
teerd. Op de meeste van deze basisscholen hebben drie leerkrachten het werken vanuit 
een OPP toegepast (een enkele keer twee of vier leerkrachten). De scholen hadden veelal 
dezelfde argumenten voor deelname aan dit project. Het project betekende met name voor 
leerkrachten een aanzienlijke investering, zeker daar de meesten nog in de kinderschoenen 
stonden wat betreft de kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor het werken met leer-
lingen met een OPP. De vijf scholen waren: de Wichelroede in Udenhout, Prins Constantijn-
school in Papendrecht en drie scholen binnen het samenwerkingsverband Duin- en Bollen-
streek: De Leerwinkel in Hillegom, de Beekbrug in Lisse en de Springplank in Sassenheim. 
De scholen zijn enigszins verspreid over Nederland, verschillen in denominatie en omvang 
en in de ontwikkeling wat betreft het handelingsgericht werken binnen de 1 zorgroute.

2.5 Dataverzameling 

Voor de verzameling van de onderzoeksgegevens geldt dat hiervoor binnen de eerste en tweede 
fase van het onderzoek verschillende methodieken werden ingezet. 

In het eerste deel ‘Voorstudie’ werden de gegevens verzameld op drie manieren:
• literatuuronderzoek: voor het zoeken van literatuur werd gebruikgemaakt van zoek- 

machines op internet. Daarnaast werden publiekelijk toegankelijke databases met (populair) 
wetenschappelijke publicaties geraadpleegd, zoals Picarta;

• expertmeeting op 6 maart 2012 met medewerkers van lerarenopleidingen en expert-
gesprekken: gegevens werden verzameld door middel van het gesprek c.q. de discussie 
die gevoerd werd aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. Van dit gesprek is een 
verslag gemaakt;

• expertinterviews met leraren van SBO en SO aan de hand van een vooraf opgestelde  
interviewleidraad. 

In het tweede deel van de studie ‘Uitproberen in de praktijk’ werden de gegevens op de deel-
nemende basisscholen verzameld door middel van documentenanalyse (onder andere schoolgids, 
zorgplan, jaarverslagen en beleidsdocumenten rond passend onderwijs), reflectievragen voor en 
gesprekken met vooral de leerkrachten en verder ook met de directeur, IB’er en in geringe mate 
met ouders en leerlingen. 
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Voor de gesprekken werden interviewleidraden gebruikt. In documenten en leerlingendossiers 
(op papier of in het leerlingvolg- of administratiesysteem) is bestudeerd welke gegevens er van 
leerlingen werden vastgelegd en een indicatie gezocht voor het planmatig en opbrengstgericht 
werken met deze gegevens. Aan het eind van het project is eveneens een vragenlijst voorgelegd 
aan de leerkrachten die participeerden in het onderzoek.

Voor dit kwalitatieve onderzoek is geen gebruik gemaakt van gestandaardiseerde, gevalideerde 
instrumenten. De instrumenten (interviewleidraden, vragenlijst) die werden ingezet, werden  
voor het project op maat ontwikkeld volgens gangbare wetenschappelijke en praktijkgerichte 
kwaliteitscriteria. 

Het gaat in het onderzoek per fase samenvattend om de volgende instrumenten:
• voorstudie:
– vooraf opgestelde agenda voor de expertbijeenkomst;
– interviewleidraad over voor- en nadelen van het werken met een ontwikkelingsperspectief   

en de mogelijkheden en valkuilen voor het basisonderwijs;
• praktijk op de scholen:
– interviewleidraad voor de intakegesprekken;
– logboeken voor de leerkracht en voor de trainer;
– kijkwijzer voor de trainers voor lesbezoeken; 
– vragenlijst voor leerkrachten na afloop van de trainingsperiode;
– gespreksleidraad met de groepsgesprekken met leerkrachten;
– gespreksleidraad voor afrondend gesprek met directeur en IB’er.

In bijlage 3 worden de instrumenten integraal weergegeven.

2.6 Analyse

Door in de verschillende fasen van het onderzoek gebruik te maken van meerdere methoden 
van dataverzameling (literatuurstudie, expertbijeenkomsten, interviews en vragenlijsten) en het 
inzetten van verschillende instrumenten bij experts, directeur, IB’er en leerkrachten in de praktijk, 
als ook door de onderzoekerstriangulatie (verschillende onderzoekers verzamelen en analyseren 
dezelfde data), is de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten verhoogd. 
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3 Resultaten

3.1 Literatuurstudie

In dit onderzoek wordt de volgende definitie aangehouden:
Een ontwikkelingsperspectief (OPP) is een beschrijving door de school van de doelen en ontwik-
kelingsmogelijkheden die een leerling volgens de inschatting van de school over een bepaalde 
langere periode zal kunnen halen (uitstroombestemming en -niveau en verwacht leerrendement) 
en die planmatig met de noodzakelijk geachte aanpassing van het onderwijsaanbod (onder 
andere leerroute, leerlijnen) en de eventuele extra noodzakelijk geachte onderwijszorg worden 
nagestreefd.

In onderstaande figuur worden de relaties tussen een aantal centrale begrippen en instrumenten 
die in relatie met het ontwikkelingsperspectief van belang zijn, met elkaar in verband gebracht.

Figuur 2 – Focus op Feiten (Struiksma & Rurup, 2009)

In bijlage 4 is de uitgebreide literatuurstudie opgenomen.

3.1.1 Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de groep

De eerste onderzoeksvraag is gericht op de wijze waarop leerkrachten in het basisonderwijs het 
werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in hun groep kunnen organiseren (binnen de wettelijke 
kaders).

Clijsen geeft tijdens de expertmeeting voor opleiders (6 maart 2012) de volgende uitgangspunten 
voor het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief:
• niet volgen, maar plannen;
• doelgericht en resultaatgericht;
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• uitgaan van hoge verwachtingen en stellen van uitdagende doelen;
• eerst aanbod intensiveren, pas later dispenseren;
• pak factoren die de ontwikkeling en het leren belemmeren aan;
• systematisch monitoren en evalueren en zo nodig bijstellen;
• overdracht informatie naar S(B)O en VO samen met de leerling en de ouders;
• leerling niet isoleren van de groep (combineren groepsgericht werken);
• inbedden in HGW en OGW.

Om te kunnen werken vanuit het ontwikkelingsperspectief in de klas worden door Clijsen et al. 
(2009) de volgende stappen onderscheiden:
1 benoemen onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling;
2 vertalen van langetermijndoelen in kortetermijndoelen: vakspecifiek en leergebiedoverstijgend 

(met behulp van leerroute en leerlijnen);
3 planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen;
4 doelgerichte keuzes maken in leerlijnen en leerstofaanbod; 
5 in groeps- en leerlingbesprekingen de ontwikkeling monitoren, interpreteren en evalueren 

(met leerling en ouders) en zo nodig bijstellen.

De Inspectie van het Onderwijs (2010, 2011a, 2011b) geeft het belang aan van het vaststellen van 
het OPP en naar aanleiding van het OPP maken van beredeneerde keuzes opdat de prestaties van 
leerlingen worden verbeterd en opbrengstgericht wordt gewerkt.

Samengevat:

Bronnen: Clijsen et al. (2009); Expertmeeting 6 maart 2012; Inspectie van het Onderwijs (2010, 2011a, 2011b)

Voor het bepalen van het OPP en het verwachte uitstroomniveau zijn zowel objectieve kenmerken 
als intersubjectieve oordelen van de leerling en de onderwijsresultaten te onderscheiden. In de 
publicatie ‘Toetsen op School. Primair onderwijs’ (Hollenberg, Van der Lubbe & Sanders, 2011) 
stellen de auteurs dat de beste voorspeller van de leerrendementsverwachtingen de toets- 
resultaten zijn. Benjamins en Rasenberg (2012) geven aan dat het ontwikkelingsperspectief niet 
alleen over cognitieve ontwikkeling gaat, maar over de ontwikkeling van de leerling in de breedte. 
Verder wordt door NVO en NIP (2012) gewezen op het essentiële belang van de betrokkenheid 
van ouders/verzorgers bij het opstellen van het OPP. Tot slot bieden Oud & Meijer (2011)  
indicatoren en maken daarbij onderscheid tussen objectieve kenmerken en intersubjectieve  
oordelen. 
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Samengevat:

Bronnen: Benjamins & Rasenberg (2012); Clijsen et al. (2009); Hollenberg, Van der Lubbe & Sanders (2011); 

Inspectie van het Onderwijs (2010, 2011a, 2011b); NVO/NIP (2012); Oud & Meijer (2011)

Om vanuit een ontwikkelingsperspectief te kunnen werken, zijn er verschillende stappen te onder-
scheiden (Clijsen et al., 2009; Inspectie van het Onderwijs, 2010). De verschillende competenties 
die nodig zijn voor het werken met een ontwikkelingsperspectief worden door leerkrachten nog 
niet (voldoende) beheerst (Inspectie van het Onderwijs, 2010). In onderstaande figuur worden de 
stappen in beeld gebracht, waarbij de motivatie en de competenties van de leerkracht als rand-
voorwaardelijke factor worden gezien. 

Samengevat:

Bronnen: Clijsen et al. (2009); Inspectie van het Onderwijs (2010); Visscher & Ehren (2011)

3.1.2  Ondersteuning door de schoolorganisatie

De tweede vraag die centraal staat in dit onderzoek is gericht op de manier waarop het werken 
vanuit een ontwikkelingsperspectief in de klas ondersteund wordt door de schoolorganisatie. 
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In onderstaande figuur wordt in beeld gebracht op welke manieren het werken vanuit een  
ontwikkelingsperspectief ondersteund wordt binnen de schoolorganisatie.

Samengevat:

Bronnen: Clijsen et al. (2009); Inspectie van het Onderwijs (2011a, 2011b); Onderwijsraad (2010);  

Oostdam (2009); Visscher & Ehren (2011)

3.1.3 Competenties leerkracht

De derde vraag binnen het onderzoek luidt: Op welke competenties van de leerkracht  
basisonderwijs wordt een beroep gedaan en op welke manier kunnen deze worden verworven  
of verbeterd? 
Diverse publicaties van onder andere Marzano (2004), Hattie (2009), Clijsen et al. (2009) en 
Pameijer, Beukering en De Lange (2009) wezen al op de invloed van kenmerken van de leraar op 
de prestaties van leerlingen en op het belang van competente leerkrachten. De leerkracht in het 
basisonderwijs is, aldus de Inspectie van het Onderwijs (2011a), de ECPO (2011) en de Onderwijs-
raad (2011) nog niet competent om vanuit het ontwikkelingsperspectief te kunnen werken. 
Bakx (2010) benoemde als competenties die ook voor het handelingsgericht werken van belang 
zijn: 
• reflectieve en onderzoekende houding (basiskwalificatie); 
• sleutelkwaliteiten als didactiek, communicatie, pedagogiek en gezag; 
• voorwaardelijke kwaliteiten als vakkennis, creativiteit en vakvaardigheid;
• persoonsgerelateerde kwaliteiten. 
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Rose & Howley (2007) geven aan dat leraren vanuit zichzelf en ondersteund vanuit de school 
zouden moeten streven naar het vergroten van de persoonlijke onderwijsstijl en beter om kunnen 
gaan met een variëteit aan manieren van lesgeven die passend zijn bij de omstandigheden. 
Verder benoemen Johns, McGrath en Mathur (2010) aspecten van de aanleg van leraren die met 
‘speciale leerlingen’ werken. Overigens zijn het niet alleen de competenties van de leerkrachten 
die er toe doen: Visscher en Ehren (2011) noemen de motivatie van leerkrachten om met het OPP 
(opbrengstgericht) te kunnen werken en Adema, Loeffen, Miltenburg, Voets en De Wit (2009) 
wijzen op het belang van de ontwikkeling van de school. 

Samengevat:

Bronnen: Adema et al. (2009); Bakx (2010); Clijsen et al. (2009); ECPO (2011); Hattie (2009); Johns et al. (2010); 

Inspectie van het Onderwijs (2011a, 2011b); Marzano (2004); Van der Meer (2011); Onderwijsraad (2011); 

Pameijer et al. (2009); Rose & Howley (2007); Visscher & Ehren (2011)

3.1.4  Belemmerende en bevorderende factoren; kansen en risico’s

In het casestudie-onderzoek zal met name gezocht worden naar de factoren die het werken met 
een ontwikkelingsperspectief in de dagelijkse praktijk van de leerkracht basisonderwijs belemme-
ren of bevorderen om de laatste onderzoeksvraag te beantwoorden. 
Vanuit de literatuur worden wel kansen en risico’s genoemd. 
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Samengevat:

Bronnen: Clijsen et al. (2009); ECPO (2011); Inspectie van het Onderwijs (2011a, 2011b); Onderwijsraad (2011); 

Oud & Meijer (2011); Pameijer (2011); Visscher & Ehren (2011); Wieberdink & Kuster (2011)

3.2 Expertbijeenkomst

Tijdens de expertbijeenkomst op 6 maart 2012, die was georganiseerd voor lerarenopleiders, 
stond de vraag centraal: Op welke competenties van de leerkracht basisonderwijs wordt een beroep 
gedaan bij het werken vanuit een OPP en op welke manier kunnen deze worden verworven of 
verbeterd?
Als competenties van de leerkracht waarop een beroep wordt gedaan bij het werken vanuit een 
OPP werden door de experts genoemd:
• beschikken over basale kennis over leren en ontwikkelen van leerlingen;
• in gesprek gaan met leerlingen en ouders;
• ‘zie de leerling’: balans zoeken tussen cijfers en persoon;
• voorbereiden van lessen gericht op klassenmanagement;
• differentiëren in de groep (intensiveren, beredeneerd dispenseren);
• werken met leerlijnen, cruciale leermomenten en tussendoelen en durven kiezen binnen de 

methode (als middel gebruiken);
• samenwerken binnen het team en met IB’er om te komen tot een OPP (vragen stellen, 

aanspreken);
• reflecteren op kennis en eigen rol, wendbaar zijn, durven loslaten.
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Er zijn diverse manieren om deze competenties te verwerven of te verbeteren. Punten die in de 
scholing meegenomen zouden moeten worden zijn volgens de experts de volgende:
• neem bij het bepalen van het OPP ook het voortraject en belemmerende en bevorderende 

factoren mee en gebruik niet alleen de formule voor het leerrendement;
• neem ook de sociale kant mee (motivatie en leerstijl van de leerling);
• benodigde competenties in de onderbouw zijn anders dan in de bovenbouw.

Als randvoorwaarden voor het meer competent worden van leerkrachten werden genoemd: 
• beperkt aantal leerlingen met OPP; 
• beknopt format voor OPP; 
• aansturing van het management; 
• heldere taakverdeling betrokkenen (IB’er, leerkracht);
• opbrengstgerichte cultuur; 
• goed functionerend leerlingvolgsysteem; 
• professionalisering, kwaliteitszorg, personeelsgesprekken (functiemix).

3.3 Oriënterende gesprekken

In mei en juni 2012 hebben aan de hand van een gespreksleidraad oriënterende gesprekken 
plaatsgevonden met leerkrachten, IB’ers, orthopedagogen en directeuren die op SO- en  
SBO-scholen zijn betrokken bij de implementatie van het OPP. Na het bepalen van voor welke 
leerlingen een OPP zou moeten gelden en welke elementen het zou moeten bevatten, kwamen 
vervolgens de stappen in het werken met een ontwikkelingsperspectief en de organisatie van de 
ondersteuning in de school aan bod. Ook is expliciet gesproken over de ingrediënten waaraan 
een training zou moeten voldoen. 

In bijlage 5 worden de resultaten van de oriënterende gesprekken uitgebreid beschreven. 
Deze zijn in lijn met de informatie die vanuit de literatuurstudie en de expertmeeting is verkregen.

3.4 Ontwikkelingsperspectief in de praktijk

Op vijf scholen is rond de zomer van 2012 het eerste contact geweest tussen de externe adviseur, 
de directeur en de IB’er. De scholen werkten al met de 1-zorgroute en handelingsgericht. 
Voorafgaande aan de trainingsbijeenkomsten is na de zomer eerst een presentatie aan het hele 
team gegeven over de beleidscontext, het waarom, de uitgangspunten en de basisstappen van 
het OPP, de inbedding in HGW en de 1-zorgroute. Tijdens drie trainingsbijeenkomsten werden 
per school aan de leerkrachten en de IB’er kennisvaardigheden aangereikt voor het opstellen,  
doelgericht plannen en uitvoeren als ook het cyclisch evalueren en bijstellen van het OPP. 
Bij de afronding van het project zijn de resultaten ook weer aan het hele team gepresenteerd. 
Zo mogelijk lichtten ook de betrokken leerkrachten toe wat het traject ze heeft opgeleverd, wat 
het de leerlingen heeft opgeleverd en wat successen en knelpunten waren.

In bijlage 7 wordt uitgebreid verslag gedaan van de trajecten die met de scholen zijn doorlopen.

In deze paragraaf wordt kort een beeld geschetst van de resultaten op de vijf scholen. 
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3.4.1  Training

Op de scholen werd tijdens drie (en in een enkel geval vier) trainingsbijeenkomsten aan twee, drie 
of vier leerkrachten en de IB’er kennisvaardigheden aangereikt voor het opstellen, doelgericht 
plannen en uitvoeren als ook het cyclisch evalueren en bijstellen van het OPP.

Aan de trainingen hebben 15 leerkrachten en vijf IB’ers deelgenomen. Volgens de adviseurs 
waren de betrokkenen nieuwsgierig, enthousiast en bereid te leren (‘huiswerk’ werd steeds goed 
gemaakt); IB’ers waren ‘drijvende krachten’. 

Positief zijn leerkrachten over:
• het aanbod van de training dat aansloot bij de behoefte van leerkrachten;
• het in gesprek gaan met de leerling (levert voor de diagnostiek zinvolle informatie op en 

leerlingen voelen zich betrokken; met ouders en collega’s wordt minder genoemd);
• het gegroeide inzicht in het verloop van de ontwikkeling van leerlingen;
• de bereikte successen met leerlingen;
• het overleg met ondersteunende actoren in en om de school.
“Meer verdieping door OPP.”

Leerkrachten noemden de volgende punten als belemmering:
• Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief wordt als moeilijk ervaren als het gaat om 

het analyseren van toetsresultaten, het bepalen en SMART formuleren van leerdoelen, het 
doelgericht plannen van het aanbod (met het loslaten van de methode, het maken van  
keuzes en het komen tot leerlijnen, het intensiveren en differentiëren): tussendoor wordt 
steun gewenst.

• De tijd was (te) kort om meerdere cycli te doorlopen. Met name in de Duin- en Bollenstreek 
waar drie scholen tegelijk getraind werden was de tijd beperkt; het uitwisselen met elkaar 
werd daarentegen waardevol gevonden.

• Niet altijd was een leerling gekozen waarvoor ook daadwerkelijk een ontwikkelings- 
perspectief nodig was, bijvoorbeeld voor een leerling in groep 4, een leerling waarvan de 
ontwikkeling redelijk normaal verloopt en enkele leerlingen blijken na intensivering van het 
onderwijsaanbod al goed bij te komen.

• Niet alle leerkrachten konden goed hun weg vinden in het leerlingvolgsysteem.
• Het leerlingvolgsysteem biedt niet altijd voldoende mogelijkheden om de formulieren  

of informatie een goede plek te geven.
“Papierwinkel.”

Aan het eind van het project is door de leerkrachten een vragenlijst ingevuld waarin gevraagd 
werd in hoeverre ze zich al competent achten om de stappen in het proces van werken vanuit  
een OPP uit te voeren. De vragenlijst is op 27 mei 2013 door 13 respondenten volledig ingevuld. 
Daar het om kleine aantallen betrokkenen per school gaat, is gekozen om de vragenlijst alleen 
schooloverstijgend te analyseren. Dit biedt het volgende beeld:
• Waarnemen en begrijpen: aan het eind van het project vinden leerkrachten het beargumen-

teerd vaststellen of voor een leerling een OPP moet worden opgesteld nog het moeilijkst. 
De respondenten hebben de meeste ontwikkeling ervaren als het gaat om het bepalen van 
de leerrendementsverwachting c.q. het verwachte uitstroomniveau, het in gesprek gaan met 
collega’s over het OPP en het kritisch kijken naar het format van de eigen school om een 
OPP te bepalen. Veel minder ontwikkeling wordt door de respondenten ervaren wanneer 
het gaat om het analyseren van toetsresultaten, het in gesprek gaan met ouders en het in 
kaart brengen van talenten en interesses van leerlingen.

• Plannen: leerkrachten vinden het doelgericht plannen van leerlijnen en cruciale leermomenten 
en het dispenseren per vakgebied bij de afronding van het project nog het moeilijkst.  
Het best kunnen leerkrachten differentiëren in het aanbod wat betreft verwerking.  
De respondenten zijn in hun eigen waarneming vooral verder ontwikkeld als het gaat om 
doelgericht formuleren van de tussendoelen en einddoelen per vakgebied, het in gesprek 
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gaan met de leerling over het basisaanbod en het doelgericht plannen van leerlijnen en cru-
ciale leermomenten. Veel minder ontwikkeling wordt door de respondenten ervaren  
wanneer het gaat om het differentiëren in het aanbod wat betreft (extra) begeleiding,  
verwerken, leertijd en het intensiveren van het basisaanbod.

• Uitvoeren en evalueren: het op basis van de uitkomsten van de evaluatie en onderbouwd 
een voorstel voor bijstelling of vervolg formuleren is iets dat leerkrachten aan het eind van 
het project nog het minst kunnen. De respondenten hebben bij het uitvoeren en evalueren 
de meeste ontwikkeling ervaren als het gaat om het beoordelen of de leerling zich conform 
de prognose en de leerrendementsverwachting ontwikkelt, het overleg voeren over de 
voortgang van het OPP met de IB’er en het op basis van de kennis en ervaringen een 
nieuwe leerrendementsverwachting c.q. uitstroomniveau vaststellen. Veel minder ontwikke-
ling wordt door de respondenten ervaren wanneer het gaat om het evalueren van het 
differentiëren van het aanbod, het evalueren van het geplande basisaanbod en het  
geïntensiveerde aanbod en het vaststellen of de gestelde doelen zijn bereikt.

Gemiddeld genomen hebben de respondenten de grootste ontwikkeling ervaren als het gaat  
om het waarnemen en begrijpen van leerlingen. Wat betreft het plannen en het uitvoeren en  
evalueren maakten betrokkenen gemiddeld minder een ontwikkeling door.

3.4.2  Voorwaarden schoolorganisatie

Als het gaat om de voorwaarden binnen de schoolorganisatie om daadwerkelijk het werken vanuit 
een ontwikkelingsperspectief mogelijk te maken voor leerkrachten, gaat het volgens leerkrachten 
om:
• tijd krijgen c.q. vinden in de hectiek van alle dag;
• begeleiding bij het opstellen van het OPP door IB’er of AB’er;
• bewustwording van de rolverdeling tussen leerkrachten en ondersteuners;
• hulp bij de praktische invulling, bijvoorbeeld rond keuze van materiaal wanneer de methode 

wordt losgelaten;
• kennis rond bijvoorbeeld dyslexie en motivatie.
“Pittige materie.” 

3.4.3  Resultaten

Het werken met een ontwikkelingsperspectief biedt door het planmatig en praktisch werken aan 
doelen en bijpassende materialen zoeken een kans. Maar ook is het een pittig traject dat tijd, lef 
en vraagtekens kost.

De betrokken directeuren en IB’ers zijn er trots op dat de betrokken leerkrachten positief waren 
en dat de stappen van het werken vanuit een OPP zijn ingebed in de eigen manier van werken 
binnen de school. Dat is door betrokkenen zelf gedaan: IB’ers hebben veelal een voortrekkersrol 
vervuld en leerkrachten zijn mede-eigenaar van het OPP geworden. De betrokken leerkrachten 
wilden veelal zelf participeren, kregen de leerling goed in beeld en spraken met ouders, vonden 
het leuk om mee te doen en hebben zich doorontwikkeld. “Het was wel veel werk, veel druk etc., 
maar we hebben er wel wat aan gehad en waren in ontwikkeling.”
Resultaten:
• er wordt op een andere manier naar leerlingen gekeken en met leerlingen gesproken over 

wat ze nodig hebben en over hun leerproces (omslag in denken);
• de hele leerling en zijn/haar mogelijkheden komen in beeld;
• op basis van een analyse wordt langer nagedacht voordat de leerkracht keuzes maakt voor 

een passend onderwijsaanbod (bijvoorbeeld aan de hand van de leerroutes van Passende 
Perspectieven), een passende toetsvorm (voor een faalangstige leerling) of een externe 
inschakelt (orthopedagoog);
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• leerkrachten begeleiden intensief en anders;
• met de evaluatie komt in beeld wat er met de leerling is bereikt;
• leerlingen komen verder dan werd verwacht door leerkrachten;
• de stappen in het proces van werken vanuit een OPP vinden plaats binnen de klas en krijgen 

een plek in het zorgtraject;
• niet alleen de IB’er, maar ook de leerkrachten werken aan het OPP;
• op schoolniveau is er rust omdat je weet dat je de goede dingen doet voor de leerlingen.

Succesfactoren waren:
• het OPP past in het werken met groepsplannen;
• faciliteren in tijd;
• praktische begeleiding en scholing kwamen op het goede moment en het delen van  

informatie en theorie was zinvol en relevant voor de praktijk;
• binnen het team wordt meer inhoudelijk met elkaar gepraat;
• goede IB’er;
• leerkrachten kijken naar mogelijkheden, zien wat de leerling bereikt, zijn enthousiast en 

gaan mee in de ontwikkeling;
• gespreksvaardigheden van leerkrachten voor gesprekken met leerlingen en ouders;
• het OPP is ondersteunend in het gesprek met de ouders (het biedt doelen en een weg om 

deze te bereiken, waarbij ook thuis een bijdrage kan leveren; ‘vroeg meenemen in de boot’);
• begeleiding van de externe adviseur zette de puntjes op de i met uitleg en instructie;
• uitwisseling met andere scholen (bij de drie scholen uit de Duin- en Bollenstreek).

Knelpunten waren:
• het bepalen voor welke leerlingen een OPP moet worden opgesteld (in enkele gevallen was 

dit achteraf niet nodig omdat de leerlingen meedraaiden in het groepsplan);
• het ‘komt er wel bij’ en is ‘een hele kluif’: er wordt veel tijd in één OPP-leerling gestoken;
• (de techniek van) het werken vanuit een OPP is nog geen routine en moet in het werken nog 

nader uitkristalliseren;
• het werken met combinatiegroepen;
• het format voor het OPP is te omvangrijk: leerkrachten moeten aan de hand worden  

genomen om het te doorlopen;
• het is eng om de methode los te laten wanneer je tot een passend onderwijsaanbod wilt 

komen; kennis en materialen zijn nodig om tot een juist onderwijsaanbod te kunnen komen;
• leerkrachten hebben onvoldoende een onderzoeksmatige houding: het verzamelen van 

informatie en de analyse moeten beter;
• gesprekken met ouders komen voorzichtig tot stand als het gaat om de uitstroombestemming 

te bespreken en het bepalen van leerroutes;
• administratie en het consequent en eenduidig invoeren in het leerlingvolgsysteem;
• het meenemen van het hele team in het traject;
• de veelomvattendheid van de training met bijeenkomsten en huiswerk.

Om het OPP meer te borgen:
• moet er meer teamscholing worden geboden vanuit het praktisch werken met het OPP; 
• zal het OPP in verbeterplannen c.q. een protocol van handelen moeten worden opgeno-

men; 
• moeten ouders meer betrokken worden;
• moet de ondersteunende (en minder uitvoerende) rol van de IB’er worden vergroot. 
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4 Conclusies, beantwoording onderzoeksvragen   
 en aanbevelingen

4.1. Conclusies

In de voorstudie van het project ‘Werken vanuit ontwikkelingsperspectief (OPP) in het regulier 
basisonderwijs’ is op basis van een literatuurverkenning, de expertbijeenkomst en oriënterende 
gesprekken met ervaringsdeskundigen op SO- en SBO-scholen helder geworden wat er toe doet 
bij het werken vanuit een OPP. Op basis van de opgedane kennis is een training ontwikkeld die 
vervolgens op een vijftal scholen in het schooljaar 2012-2013 is uitgevoerd. De training was  
opgezet volgens de stappen in de cyclus van handelingsgericht en opbrengstgericht werken  
die vanuit de voorstudie van belang leken in het werken vanuit een OPP. De stappen waren  
herkenbaar voor de leerkrachten en konden worden gevolgd: het OPP kan goed geborgd worden 
in de cyclus van handelingsgericht en opbrengstgericht werken. 

Uit het onderzoek blijkt dat er met het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief een flinke  
stap in de goede richting kon worden gezet: op de scholen zijn de leerlingen duidelijker in beeld 
gekomen tijdens de uitvoering van het project, leerkrachten hebben meer inzicht in het verloop 
en de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen en soms ging deze ontwikkeling sneller 
dan verwacht. De communicatie met collega’s, ondersteuners en ouders is versterkt. Maar even-
eens bleek dat de implementatie van deze wijze van werken een moeilijk en een intensief traject is 
dat daadwerkelijk in te zetten tijd, begeleiding en scholing vraagt. De pilotscholen (en het samen-
werkingsverband) gaan door op de gekozen weg en zetten de ontwikkelingen in de school voort. 

4.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Op welke wijze kunnen leerkrachten in het basisonderwijs het werken vanuit een ontwikkelings-
perspectief in hun groep organiseren? Welke factoren belemmeren of bevorderen het werken  
met een ontwikkelingsperspectief in de dagelijkse praktijk van de leerkracht basisonderwijs? 
Hoe kunnen zij daarbij omgaan met de wettelijke kaders en het referentiekader?

De wettelijke kaders en het referentiekader bieden de context waarbinnen het werken vanuit  
een ontwikkelingsperspectief vorm wordt gegeven. Lang is onduidelijkheid blijven bestaan en 
bleven er veel vragen over bijvoorbeeld voor welke leerlingen dit OPP moet worden opgesteld, of 
het OPP naast het handelingsplan zal blijven bestaan en hoe de inspectie hierop zal controleren. 
Inmiddels is duidelijk dat het OPP bedoeld is voor de leerlingen die extra ondersteuning ontvangen 
vanuit het samenwerkingsverband. Verplichte onderdelen van het OPP zijn de te verwachten  
uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan, als ook de te bieden ondersteuning en  
begeleiding. Tenminste één keer per jaar wordt het OPP met de ouders geëvalueerd.

Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in hun 
groep planmatig organiseren volgens de cyclus van het handelingsgericht of opbrengstgericht 
werken, waarbij in grote lijnen de volgende stappen zijn te onderkennen:
• Waarnemen en begrijpen: het op basis van informatie over de leerling wat betreft de  

objectieve kenmerken (als didactische leeftijd en leervorderingen) en subjectieve oordelen 
(als werkhoudingsaspecten en kenmerken van de thuissituatie) als ook wat betreft de  
factoren die de ontwikkeling van de leerling belemmeren of bevorderen, bepalen van het 
OPP van de leerling en de onderwijsbehoeften.  
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• Plannen: het op basis van het OPP vertalen van langetermijndoelen in kortetermijndoelen en 
het maken van beredeneerde en doelgerichte keuzes op basis van hoge, maar realistische 
verwachtingen in een planning van het onderwijsaanbod (leerlijnen en leerstofaanbod) en 
vormgeving van klassenmanagement gericht op uitgaan van verschillen;

• Uitvoeren en evalueren: het uitvoeren van het onderwijsaanbod dat is afgestemd op het 
OPP in de klas (gekoppeld aan het groepsplan), het in groeps- en leerlingbesprekingen  
monitoren, interpreteren en evalueren van de ontwikkeling van de leerling met leerling en 
ouders en het zo nodig bijstellen van het ontwikkelingsperspectief.

Factoren die het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief bevorderden, waren:
• de kennis, inzichten en begeleiding vanuit de training; 
• de gesprekken met leerlingen, ouders, collega’s en ondersteuners;
• én het ervaren van inzicht in het verloop van de ontwikkeling en de successen van  

leerlingen. 
“Meer verdieping door OPP.”

Belemmerende factoren die werden onderkend zijn gelegen in:
• de moeite die leerkrachten hebben met bijvoorbeeld het bepalen voor welke leerling een 

OPP moet worden opgesteld; 
• het analyseren van toetsresultaten en het op basis van het OPP stellen van tussen- en  

einddoelen; 
• het gebruik van leerlijnen en loslaten van methoden; 
• het uitvoeren van het OPP in een volle klas qua differentiatie en klassenmanagement; 
• het vinden van de weg binnen het leerlingvolgsysteem;
• het evalueren. 
Het is een ‘pittige materie’, waarbij leerkrachten graag ondersteuning kregen. 

Het werken met het OPP biedt door het planmatig en praktisch werken aan doelen en plannen 
van een passend onderwijsaanbod een kans. Aan het eind van het project op de scholen:
• werd er op een andere manier naar leerlingen gekeken en met ze gesproken; 
• dachten leerkrachten langer na voordat keuzes voor een passend onderwijsaanbod of  

een passende toetsvorm werden gemaakt of passende externe ondersteuning werd  
ingeschakeld;

• kreeg het werken vanuit een OPP plaats in het zorgtraject;
• was er rust omdat men van elkaar weet dat de goede dingen voor de leerlingen worden 

gedaan. 
Maar ook was het een pittig traject dat tijd, lef en vraagtekens kostte.

Op welke manier kan het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de klas ondersteund 
worden door de schoolorganisatie?

Als het gaat om de voorwaarden binnen de schoolorganisatie om daadwerkelijk competent te 
kunnen worden om vanuit een ontwikkelingsperspectief te werken zijn vanuit de literatuur en de 
praktijk de volgende punten van belang:
• handelingsgerichte ondersteuning van leerkrachten: 
• tijd krijgen c.q. vinden in de hectiek van alle dag;
• begeleiding bij het opstellen van het OPP door IB’er of AB’er; 
• hulp bij de praktische invulling, bijvoorbeeld rond keuze van materiaal wanneer de methode 

wordt losgelaten;
• passend toets- en instructiemateriaal;
• professionalisering;
• voorzieningen voor het ondersteunen van leerlingen:
• ondersteuningsprofiel;
• werkbaar format voor OPP;
• goed leerlingvolgsysteem dat consequent en eenduidig wordt gebruikt;
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• voor iedereen heldere rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden tussen leerkrachten en 
ondersteuners;

• kennis rond bijvoorbeeld leerlijnen of leerroutes, dyslexie/dyscalculie en motivatie;
• samenwerking binnen het team (vragen stellen en aanspreken);
• opbrengstgerichte en lerende cultuur;
• stimulerende schoolleider.

Op welke competenties van de leerkracht basisonderwijs wordt een beroep gedaan en op welke 
manier kunnen deze worden verworven of verbeterd?

Om te kunnen werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de klas dient de leerkracht te  
beschikken over de competenties die behoren bij het handelingsgericht, zoals: 
• benoemen van onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling; 
• vertalen van langetermijndoelen in kortetermijndoelen; 
• planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen; 
• doelgerichte keuzes (durven) maken in leerlijnen en leerstofaanbod; 
• in groeps- en leerlingbesprekingen de ontwikkeling monitoren, interpreteren en evalueren 

en zo nodig bijstellen;
• voeren van gesprekken met leerlingen en ouders. 

Voor deze competenties zijn ook een reflectieve en onderzoekende houding, sleutelkwaliteiten 
(als didactiek en communicatie), voorwaardelijke kwaliteiten (als vakkennis, vakvaardigheid en 
creativiteit) als persoonsgerelateerde kwaliteiten (als het kunnen samenwerken) van belang.

De tijd die leerkrachten nodig hadden om zich competent te voelen op de verschillende  
elementen in elk van de stappen was binnen het project te kort. Aan het eind van het project  
waren leerkrachten nog onzeker als het gaat om het beargumenteerd vaststellen of voor een  
leerling een OPP moet worden opgesteld, het doelgericht plannen, te dispenseren in de doelen 
en het aanbod en om op basis van de uitkomsten van de evaluatie en onderbouwd een voorstel 
voor bijstelling of vervolg te formuleren. 

4.3 Aanbevelingen

Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief doet recht aan leerlingen: de talenten van leer-
lingen zijn in beeld en krijgen de kans om verder ontwikkeld te worden. Leerkrachten die worden 
gefaciliteerd en ondersteund binnen de eigen school, die samenwerken en samen leren binnen 
hun team, een krachtige schoolleider aantreffen en zelf bereid zijn om te reflecteren en blijvend 
te leren, zullen steeds meer in staat zijn om volgens de stappen van het handelingsgericht en 
opbrengstgericht werken het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen centraal te zetten. 
In het belang van het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen bevelen we schoolleiders 
aan om voor leerkrachten de goede context te bieden op de school en leerkrachten om zich meer 
te bekwamen in het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Van groot belang is dat scholen 
investeren in een goede basisondersteuning: door binnen de basisondersteuning vroegtijdig 
verlengde instructie, meer leertijd en extra oefening aan te bieden zal in veel gevallen geen  
OPP opgesteld hoeven te worden. Ook vanuit het bestuur of samenwerkingsverband kunnen 
initiatieven genomen worden, waarbij de dagelijkse praktijk van de leerkracht steeds centraal 
moet staan.
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5 Discussie

In het project is gewerkt op een klein aantal scholen aan het werken vanuit een ontwikkelings-
perspectief in het (te) korte tijdsbestek van één schooljaar. Niet altijd was er tijd om leerkrachten 
voldoende te ondersteunen met kennis, werkwijzen en met name in de praktische ondersteuning. 
Het daadwerkelijk uitvoeren van het OPP in een (combinatie)klas qua instructie en klassenmanage-
ment moet verder vormgegeven worden. Onderzoek naar de ontwikkeling en de implementatie 
van het OPP dat voortbouwt op de opgedane ervaringen en inzichten is dan ook gewenst. 

De relatie met het samenwerkingsverband en het komen tot passende arrangementen binnen een 
regio is binnen het project nauwelijks aan de orde gekomen. De gerichtheid was op de leerkracht 
die binnen de eigen klas competent is om te werken vanuit een OPP binnen de context van de 
school. 

De bevindingen in dit onderzoek zijn in lijn met de recente bevindingen van de casestudie die 
door de CED-Groep in opdracht van de ECPO is uitgevoerd (Van der Linden, Van der Steg & Van 
den Bulk, 2013). In deze casestudie wordt vastgesteld dat scholen nog niet of nauwelijks bezig zijn 
met het ontwikkelen van OPP’s en dat de implementatie aandacht behoeft. Ook de samenwerking 
met de ouders zou intensiever kunnen. Tot slot wordt door Van der Linden et al. melding gemaakt 
van de verwachting van scholen dat het OPP een positieve bijdrage levert aan het behalen  
van optimale schoolprestaties door leerlingen. Bij de aanbevelingen wordt op de behoefte  
aan een richtlijn gewezen. Met de publicatie van de PO-Raad ‘Ontwikkelingsperspectief in het 
basisonderwijs’ (Clijsen et al., 2013) is hier een eerste aanzet toe gegeven.  

Schoolbesturen moeten vanaf volgend schooljaar in BRON aanvinken welke leerlingen extra 
ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil daarmee 
ook na de invoering van passend onderwijs zicht houden op deze groep leerlingen en de  
prestaties van samenwerkingsverbanden. De aard en omvang van de extra ondersteuning zal per 
samenwerkingsverband verschillen en daarmee ook het aantal leerlingen voor wie verplicht een 
OPP opgesteld moet worden. 
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De volgende bijlagen zijn opgenomen:
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Bijlage 7 – Uitproberen in de praktijk: vijf scholen in de schijnwerpers
Bijlage 8 – Voorbeelden van formats voor een OPP
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 Bijlage 1 – Wet en regelgeving

Wettekst in Wet Passend onderwijs over OPP in regulier basisonderwijs

Artikel 40a. Ontwikkelingsperspectief 
1 Voor een leerling die extra ondersteuning behoeft, stelt het bevoegd gezag nadat op  

overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders een ontwikkelingsperspectief 
vast:

a voor leerlingen van een basisschool, die extra ondersteuning behoeven; 
b voor leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs. 
2 Het ontwikkelingsperspectief wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na 

de inschrijving van de leerling vastgesteld. Indien het betreft een inschrijving op grond van 
artikel 40, zevende lid, wordt het ontwikkelingsperspectief uiterlijk binnen zes weken na de 
definitieve plaatsing van de leerling vastgesteld. 

3 Het ontwikkelingsperspectief wordt ten minste één keer per schooljaar met de ouders  
geëvalueerd. 

4 Nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders kan het bevoegd 
gezag het ontwikkelingsperspectief bijstellen. 

5 Het ontwikkelingsperspectief bevat een omschrijving van de begeleiding, bedoeld in artikel 
8, vierde lid. Indien voor leerlingen als bedoeld in het eerste lid, onder a, bij de inrichting van 
het onderwijs wordt afgeweken van één of meer onderdelen van het onderwijsprogramma, 
wordt dat in het ontwikkelingsperspectief vermeld. Bij algemene maatregel van bestuur 
worden nadere voorschriften over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. 

Voorstel tekst AMvB

De kaders van het ontwikkelingsperspectief zullen in een AMvB worden vastgelegd. Die laat  
al enige tijd op zich wachten. Het voorstel voor de tekst volgt hieronder. De Tweede en Eerste 
Kamer buigen zich hier nu over. 

De AMvB bevat voorschriften ten aanzien van:
1 het ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het  

voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs;
2 de tijdelijke landelijke geschillencommissie passend onderwijs;
3 de deskundigen door wie het samenwerkingsverband zich moet laten adviseren bij de 

beoordeling over de toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) 
speciaal onderwijs;

4 de orthopedagogische centra die verbonden kunnen zijn aan het samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs;

5 het verplicht op overeenstemming gericht overleg door het samenwerkingsverband met 
betrekking tot de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs;

6 de mogelijkheid tot symbiose wordt geflexibiliseerd;
7 voorschriften met betrekking tot de bekostiging aan scholen voor basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en aan het samen-
werkingsverband.

Dit besluit bepaalt welke informatie het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 40a van de 
Wet op het Primair Onderwijs en artikel 26 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, in ieder 
geval dient te bevatten. De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief geven het 
onderbouwde perspectief aan van de leerling waar de school met het onderwijs aan de leerling 
naartoe werkt.
Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is verplicht voor alle leerlingen die extra onder-
steuning nodig hebben. Dit geldt niet voor leerlingen die ondersteuning ontvangen vanuit de 
basisondersteuning die door de school wordt geboden.
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De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief zijn de volgende:
• De te verwachten uitstroombestemming van de leerling. Daarmee wordt in het basis- en 

speciaal basisonderwijs gedoeld op uitstroom naar één van de onderwijssoorten in het 
regulier voorgezet onderwijs dan wel uitstroom naar één van de uitstroomprofielen in het 
voortgezet speciaal onderwijs.

• De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling. De onder- 
bouwing van het ontwikkelingsperspectief bevat de samenhangende argumenten die  
relevant zijn voor het onderwijs en die daarmee de keuze onderbouwen voor een uitstroom-
bestemming. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling in 
relatie tot de voor de uitstroombestemming vereiste kennis en vaardigheden. 

• In het ontwikkelingsperspectief dient ook de te bieden ondersteuning en begeleiding  
opgenomen te worden en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma.

Het ontwikkelingsperspectief speelt een centrale rol in het cyclisch proces van planmatig handelen 
bij het onderwijs. Gedurende het onderwijsleerproces wordt de ontwikkeling van de leerling in  
het (speciaal) basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het praktijkonderwijs nauwkeurig 
gevolgd. Ten minste jaarlijks evalueert het bevoegd gezag met de ouders het ontwikkelings- 
perspectief. Op basis van deze evaluatie treft het bevoegd gezag, indien nodig, extra maatregelen 
om de leerling op de koers richting uitstroombestemming te houden of stelt het ontwikkelings-
perspectief bij. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om het ontwikkelingsperspectief bij 
te stellen, kan de school rekening houden met het feit dat leerlingen door omstandigheden een 
andere ontwikkeling kunnen doormaken dan zij aan het begin van de basisschoolperiode had 
verwacht.

Bijstelling van het ontwikkelingsperspectief kan ook aan de orde zijn wanneer het eerder een 
lastige afweging was om de uitstroombestemming vast te stellen. Scholen hebben de ruimte om 
de uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief in de loop van de schoolperiode van 
de leerling verder te verfijnen. Zo kan er aanleiding zijn om het ontwikkelingsperspectief van een 
nieuwe basisschoolleerling van wie de school nog maar beperkte gegevens heeft, wat ruimer te 
definiëren. Ook bij jonge leerlingen kan de keuze lastig zijn. Naarmate de schoolloopbaan in het 
primair onderwijs vordert en op basis van de voor zorgleerlingen verplichte voortgangsregistratie 
meer gegevens beschikbaar komen over de ontwikkeling van de leerling, zal de keuze voor een 
uitstroombestemming en de afweging daarbij eenduidiger zijn.
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 Bijlage 2 – Onderzoeksaanpak 

Probleemstelling

In dit onderzoek wordt gezocht naar de mogelijkheden en beperkingen van het werken vanuit 
een ontwikkelingsperspectief in het regulier basisonderwijs voor de leerkracht. Daarbij wordt kort
ingegaan op de (wettelijk vereiste) ingrediënten van het ontwikkelingsperspectief.
Daar in het regulier basisonderwijs nog nauwelijks vanuit een ontwikkelingsperspectief wordt  
gewerkt, is het onderzoek vooral verkennend van aard. De focus ligt in dit project op het  
handelen van de leerkracht in de groep ten behoeve van het realiseren van kwalitatief goed  
onderwijs. 

Onderzoeksvragen

De centrale vraag in dit onderzoek is: 
Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 
voor de leerkracht in het basisonderwijs? 

De volgende deelvragen zijn hier een uitwerking van.
1 Op welke wijze kunnen leerkrachten in het basisonderwijs het werken vanuit een ontwikke-

lingsperspectief in hun groep organiseren? Hoe kunnen zij daarbij omgaan met de wettelijke 
kaders en het referentiekader?

2 Op welke manier kan het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de klas onder-
steund worden door de schoolorganisatie?

3 Op welke competenties van de leerkracht basisonderwijs wordt een beroep gedaan en op 
welke manier kunnen deze worden verworven of verbeterd?

4 Welke factoren belemmeren of bevorderen het werken met een ontwikkelingsperspectief in 
de dagelijkse praktijk van de leerkracht basisonderwijs? 

Onderzoeksdesign

Bij de uitvoering van dit onderzoek en het bepalen van de te onderzoeken variabelen werd voort-
gebouwd op de voorwaarden voor opbrengstgericht werken. In het schema op pagina 37 hebben 
Visscher & Ehren (2011) weergegeven wat de voorwaarden zijn voor opbrengstgericht werken en 
de onderlinge relaties daartussen. 

In het schema is te zien dat opbrengstgericht werken zich op meerdere niveaus afspeelt: in ieder 
geval in de klas en in de schoolorganisatie. De Inspectie van het Onderwijs (2011a, 2011b) geeft 
daarnaast nog aan dat ook de zorgcoördinator c.q. intern begeleider en het schoolbestuur een 
steentje kunnen bijdragen aan opbrengstgericht werken. 

Gezien de aard van het onderzoek (verkennend) en de onderzoeksvragen (focus op diepgang  
en interne validiteit) is gekozen voor een kwalitatieve casestudie-benadering. De casestudie- 
benadering kenmerkt zich door de intensieve bestudering van subtiele en complexe verschijnselen 
in een klein aantal cases. De focus ligt daarbij op relaties en processen (in de natuurlijke omgeving). 
De keuze van het aantal en type cases is afhankelijk van de onderzoeksvragen. 
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Schema OGW (Visscher & Ehren, 2011) 

Het onderzoek werd uitgevoerd in meerdere fasen. Er zijn drie delen te onderscheiden.

Deel 1: voorstudie

Er is gestart met een voorstudie, met als doel bestaande kennis, ervaringen en opvattingen over 
het werken met een ontwikkelingsperspectief boven tafel te krijgen. Deze voorstudie bestond uit 
een aantal activiteiten.
• Een literatuurstudie waarin de literatuur rondom werken met een ontwikkelingsperspectief, 

doelgericht en opbrengstgericht werken nader werd verkend. Er was specifieke aandacht 
voor internationale literatuur naar leerkrachtgerichte oplossingen die binnen buitenlandse 
onderwijssystemen zijn gevonden om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen gegeven 
de mogelijkheden van het leerling. De literatuurstudie leverde inzichten op over de factoren 
die er toe doen bij het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs.

• Een expertmeeting voor lerarenopleiders. In deze meeting lag de focus op competenties  
die nodig zijn voor het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief door de leerkracht.  
Deze meeting werd nauw afgestemd met de PO-Raad. 

• Groepsinterviews met leerkrachten van SBO- en SO-scholen die veel ervaring hebben met 
het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Hiermee werd een beeld verkregen van de 
voor- en nadelen van het werken met een ontwikkelingsperspectief en de mogelijkheden en 
valkuilen voor het basisonderwijs.

Deel 2: uitproberen in de praktijk

Voor het tweede deelonderzoek werden basisscholen geworven waar leerkrachten het werken 
vanuit een ontwikkelingsperspectief in de praktijk toe zijn gaan passen. Daarbij werden de resul-
taten uit de voorstudie gebruikt. De leerkrachten kregen een korte training en tweemaal coaching 
on the job van een adviseur van KPC Groep. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werd in 
kaart gebracht in hoeverre leerkrachten erin geslaagd zijn het werken vanuit een ontwikkelings-

PRAKTISCHE VOORWAARDEN
• Leerlingvolgsysteem
• OGW-cyclus
• OGW-tijd
• Match toets- en instructiematerialen

SCHOOLORGANISATORISCHE VOORWAARDEN
• Leerlingvolgsysteem
• OGW-cyclus
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KLASVOORWAARDEN
• Motivatie leerkrachten
• Kennis en vaardigheden met betrekking tot:
–      bepalen beginsituatie
–      doelformulering
–      afstemmen van instructie

O

G

W



38 Werken met een ontwikkelingsperspectief in de praktijk van de basisschool

perspectief te realiseren en wat hun ervaringen hiermee zijn: wat ervaren zij als succes en welke 
belemmeringen kwamen ze tegen? Hierbij werd gevraagd naar zowel praktische voorwaarden 
(gebruik van leerlingvolgsysteem) als schoolorganisatorische voorwaarden in de schoolorganisatie 
en voorwaarden in de klas (zie schema OGW van Visscher & Ehren, 2011) en de rol die de intern 
begeleider en schoolleiding hierin spelen. Ook is gevraagd naar ervaringen van leerkrachten met 
betrekking tot maatregelen om risico’s van het werken vanuit een OPP tegen te gaan. Daarnaast 
werden zo mogelijk ouders en leerlingen (afhankelijk van de leeftijd) gevraagd naar hun ervaringen.

Deel 3: interpretatie en rapportage

Tot slot werden de bevindingen van deel 1 en 2 geïnterpreteerd en een praktijkgericht, door 
onderzoek onderbouwd, beeld gegeven van de kansen, mogelijkheden en risico’s van het werken 
met een ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. De onderzoeksvragen ten slotte werden 
beantwoord in een onderzoeksrapportage.

Onderzoeksgroep

Binnen de diverse delen van het onderzoek werden verschillende onderzoeksgroepen benaderd.

De voorstudie omvatte na de literatuurstudie allereerst een expertmeeting georganiseerd voor 
medewerkers van lerarenopleidingen basisonderwijs. De selectie van deze experts vond plaats 
via het LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs), netwerken van KPC Groep 
en via het aanschrijven van specifieke deskundigen. In het tweede deel van de voorstudie werden 
gesprekken gevoerd met leerkrachten van drie SBO- en twee SO-scholen die al langer ervaring 
hebben met het werken vanuit een OPP. Deze scholen werden geselecteerd uit voormalige  
deelnemers aan het project ’Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het speciaal  
basisonderwijs’. Om een gevarieerd beeld te krijgen zijn op elke school gesprekken gevoerd  
met twee leerkrachten, één van een onderbouwgroep en één van een bovenbouwgroep. 
Via netwerken van KPC Groep en de Inspectie van het Onderwijs is gezocht naar SO-scholen die 
met deze problematiek al verder gevorderd zijn. 

In het tweede deel ‘Uitproberen in de praktijk’ werden vijf reguliere basisscholen geselecteerd. 
De vijf scholen waren: de Wichelroede in Udenhout, Prins Constantijnschool in Papendrecht en 
drie scholen binnen het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek: De Leerwinkel in Hillegom, 
de Beekbrug in Lisse en de Springplank in Sassenheim. Deze basisscholen voldeden aan de  
volgende criteria:
• aan randvoorwaarden in de schoolorganisatie voor het werken vanuit een OPP is (groten-

deels) voldaan, maar de leerkrachten werkten nog niet vanuit het OPP. Op basis van onder-
zoek naar OGW is bekend welke randvoorwaarden dit zijn, aangevuld met informatie uit de 
voorstudie;

• de leerkrachten stonden positief ten opzichte van het werken vanuit een OPP;
• de school wilde zich een schooljaar lang verbinden aan dit project;
• de school werkte mee aan de uitvoering van onderzoek in het kader van dit project  

(faciliteerde en ondersteunde de leerkrachten).

Op de geselecteerde basisscholen hebben minimaal drie leerkrachten het werken vanuit een  
OPP toegepast. Gestreefd is naar een heterogene selectie van leerkrachten op basis van:
• de groep waarin hij of zij lesgeeft (onderbouw, middenbouw of bovenbouw);
• het aandeel zorgleerlingen (leerlingen die tot de doelgroep van passend onderwijs  

behoren).

In ieder geval werd van de leerkracht verwacht dat hij of zij een positieve houding heeft ten  
opzichte van het werken vanuit een OPP (deze werd vastgesteld in de intakeprocedure) en  
voldoende gefaciliteerd werd om tijd en energie te steken in het werken vanuit een OPP  
(volgen van de training, bijhouden logboek en houden interviews).
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Het lag in de bedoeling om met leerlingen waarvoor een OPP is opgesteld en hun ouders twee 
maal korte gesprekken te voeren om na te gaan op welke manier zij betrokken worden bij  
(het opstellen van) het OPP en in hoeverre ze ervaren dat de leerkrachten vanuit het OPP werken. 
Dit is nauwelijks mogelijk gebleken, gezien de planning van de bijeenkomsten en het onderzoek 
op de scholen. Daarnaast bleek dat leerlingen en ouders niet steeds op de hoogte waren van het 
werken vanuit een OPP. 

De schoolleiding en intern begeleiders werden niet apart benaderd in dit project. Verwachtingen 
ten aanzien van de rol die zij spelen werden vanuit het perspectief van de leerkracht meegenomen. 
Wel zijn ze bij de afronding van het onderzoek geïnterviewd om de schoolorganisatorische  
aspecten (scholing, facilitering) en de borging van de bevindingen helder te krijgen.

Deelname aan dit project betekende met name voor leerkrachten een aanzienlijke investering, 
zeker daar de meesten nog in de kinderschoenen stonden wat betreft het werken met leerlingen 
met een OPP. Gedurende de looptijd van het project is de vraag naar versterking van de hande-
lingsbekwaamheid ook in de scholen zelf steeds urgenter geworden en de vraag van de leer-
krachten naar het zich laten professionaliseren in het werken vanuit een OPP. De verwachting van 
de onderzoekers bij de start van het project dat er voldoende leerkrachten zouden zijn die willen 
investeren in de vergroting van hun handelingsbekwaamheid ten aanzien van leerlingen met een 
OPP is uitgekomen. 

Dataverzameling 

Causale keten

Hieronder staan de componenten van de veronderstelde causale keten en de belangrijkste  
relaties daartussen weergegeven die in het onderzoek werden betrokken. 

Casuele keten

Van achter naar voor redenerend: het uiteindelijke doel (afhankelijke variabele) van het werken 
met een OPP is om het maximale uit de leerling (waar het ontwikkelingsperspectief voor is 
opgesteld) te halen. Door doelgericht en planmatig te werken (onafhankelijke variabele) van de 
leerkracht die over bepaalde competenties beschikt (onafhankelijke variabele) kan dat bereikt 
worden. Doelgericht en planmatig werken wordt gestuurd door de inhoud van het OPP  
(onafhankelijke variabele) en door de competenties waarover de leerkracht beschikt (onafhankelijke 
variabele). Op de formulering van het OPP en doelgericht werken door de leerkracht zijn zowel 
schoolorganisatorische variabelen als intermediaire variabelen van invloed. De grote drijfveer 
achter het werken vanuit een OPP is het beleid dat door de overheid is ingezet. 

Het 
maximale

uit de
leerling
halen

Beleid passend
onderwijs

Referentiekader
OGW

Opstellen
van
OPP

Kenmerken
van de

schoolorganisatie
en praktische
voorwaarden

Competenties 
leerkracht

Doelgericht
en

planmatig
werken
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Hoewel de causale keten leidend was in het denken over het OPP, kon deze nog niet empirisch 
worden getoetst aangezien het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief nog in de kinder-
schoenen stond. Daarom is in dit project gekozen voor een verkennend onderzoek met een 
kwalitatieve casestudie-benadering.

Dataverzameling

Voor de verzameling van de onderzoeksgegevens geldt dat hiervoor binnen de eerste en tweede 
fase van het onderzoek verschillende methodieken werden ingezet. 

In deel 1 ‘Voorstudie’ werden de gegevens verzameld door middel van literatuuronderzoek, een 
meeting met medewerkers van lerarenopleidingen en expertgesprekken. Voor het zoeken van  
literatuur werd gebruik gemaakt van zoekmachines op internet. Daarnaast werden publiekelijk 
toegankelijke databases met (populair) wetenschappelijke publicaties geraadpleegd, zoals 
Picarta. Tijdens de meeting werden gegevens verzameld door middel van het gesprek c.q. de 
discussie die gevoerd werd aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. Van dit gesprek is 
een verslag gemaakt. De expertinterviews werden gehouden aan de hand van een vooraf opge-
stelde interview- 
leidraad. 
In het tweede deel van de studie ‘Uitproberen in de praktijk’ werden de gegevens op de deel-
nemende basisscholen verzameld door middel van documentenanalyse (onder andere schoolgids, 
zorgplan, jaarverslagen en beleidsdocumenten rond passend onderwijs), reflectievragen voor en 
gesprekken met vooral de leerkrachten en verder ook met de directeur, IB’er, ouders en leerlingen. 
Voor de gesprekken werden interviewleidraden gebruikt. In documenten en leerlingendossiers 
(op papier of in leerlingvolg- of administratiesysteem) is bestudeerd welke gegevens er van 
leerlingen worden vastgelegd en een indicatie gezocht voor het planmatig en opbrengstgericht 
werken met deze gegevens. Aan het eind van het project is eveneens een vragenlijst voorgelegd 
aan de leerkrachten die participeerden in het onderzoek.

Instrumenten

Voor dit kwalitatieve onderzoek is geen gebruik gemaakt van gestandaardiseerde, gevalideerde 
instrumenten. De instrumenten (interviewleidraden, vragenlijst) die werden ingezet, werden  
voor het project op maat ontwikkeld volgens gangbare wetenschappelijke en praktijkgerichte 
kwaliteitscriteria. In bijlage 3 zijn de instrumenten opgenomen. Het gaat in het onderzoek per 
fase om de volgende instrumenten.

Voorstudie

• Expertbijeenkomst
In het programma van de expertbijeenkomst is naast de presentatie over het OPP vanuit de  
wettelijke ontwikkelingen tot op dat moment veel tijd ingeruimd voor discussie over wat mogelijk-
heden en beperkingen zijn voor het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief voor leerkrachten 
in het basisonderwijs, welke competenties nodig zijn om vanuit een OPP te werken en de wijze 
waarop die competenties het best kunnen worden verworven. 

• Interviewleidraad
Voor de groepsinterviews met leerkrachten van SBO- en SO-scholen die veel ervaring hebben 
met het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief is een interviewleidraad ontwikkeld.  
Met behulp van de gesprekken werd een beeld verkregen van voor- en nadelen van het werken 
met een ontwikkelingsperspectief en de mogelijkheden en valkuilen voor het basisonderwijs.
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Praktijk op de scholen

• Intakegesprek
Voor de intakegesprekken is een interviewleidraad ontwikkeld om al bij de start van het project 
helder te hebben of de school en de leerkrachten aan de voorwaarden voor deelname voldoen  
en een context helder te hebben waarin het project vorm zal krijgen. 

• Logboeken en kijkwijzer
Rondom de trainingsbijeenkomsten zijn diverse instrumenten ingezet om een beeld te krijgen van 
de ontwikkeling van de leerkrachten (wat gaat goed en wat is moeilijk) en in het werken vanuit 
een ontwikkelingsperspectief.
De leerkrachten reflecteerden bij de start van elke bijeenkomst op de afgelopen periode (waarin 
opdrachten in de praktijk werden uitgevoerd) aan de hand van een format (logboek leerkracht). 
Na afloop van de bijeenkomsten reflecteerde de trainer op de bijeenkomst zelf en de ontwikke-
ling van de leerkrachten. De belangrijkste contactmomenten, stappen en interventies, ingezette 
instrumenten en leerervaringen zijn genoteerd (logboek trainer). 
Naast de bijeenkomsten zijn door de trainers bij de deelnemende leerkrachten lesbezoeken  
gebracht: hiervoor was een kijkwijzer ontwikkeld.

• Vragenlijst voor leerkrachten na afloop van de trainingsperiode
Op basis van de literatuurstudie en een (op dat moment) in ontwikkeling zijnde competentiescan 
voor handelingsgericht werken is een vragenlijst voor leerkrachten opgesteld om in beeld te  
brengen welke ontwikkeling ze wat betreft het competent zijn om vanuit een OPP te werken  
hebben doorgemaakt. De vragenlijsten zijn bij de afronding van de training afgenomen. In de 
vragenlijst werd op elk van de drie fasen in het werken vanuit een OPP (waarnemen en begrijpen, 
plannen, uitvoeren en evalueren) gedetailleerd gevraagd naar competenties waarover de leer-
krachten bij de start van het project en op het moment van de afronding beschikken. Respondenten 
konden met - - of - aangeven dat ze (veel) minder over bepaalde competenties beschikten en 
met + of ++ dat ze (veel) meer over competenties beschikten. Door systematische analyse van de 
verschillende scores werd onderzocht of de betrokken leerkrachten in de scholen (na scholing en 
ondersteund door de IB’er en de adviseur) beter in staat zijn te werken vanuit het ontwikkelings-
perspectief van de leerlingen.

• Groepsgesprek met de leerkrachten
De onderzoeker heeft een groepsgesprek gevoerd aan de hand van een gespreksleidraad met de 
betrokken leerkrachten om de ervaringen, succesfactoren en knelpunten die ze hebben ervaren 
mee te kunnen nemen in de rapportage.

• Afrondend gesprek met directeur en IB’er
In een afrondend gesprek met de directeur en de IB’er kwamen met name de ondersteuning  
vanuit de school, de mate waarin ze ontwikkeling bij de betrokken leerkrachten hebben gezien  
en de wijze waarop een verbreding van het werken vanuit een OPP naar de hele school wordt 
georganiseerd (borging) aan de orde.

Analyse

Door in de verschillende fasen van het onderzoek gebruik te maken van meerdere methoden 
van dataverzameling (literatuurstudie, expertbijeenkomsten, interviews en vragenlijsten) en het 
inzetten van verschillende instrumenten bij experts, directeur, IB’er en leerkrachten in de praktijk 
als ook door de onderzoekerstriangulatie (verschillende onderzoekers verzamelen en analyseren 
dezelfde data) is de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten verhoogd. 
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 Bijlage 3 – Gebruikte instrumenten

Agenda voor expertmeeting

09.45 uur Inloop

10.00 uur Opening en kennismaking, doel expertmeeting (Linda Sontag, KPC Groep)

10.15 uur Inleiding over werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (Arjan Clijsen en 
Suzanne Beek, KPC Groep)

10.45 uur Discussieronde 1: Competenties werken vanuit OPP
• Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor werken vanuit een  

ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs voor leerkrachten? 
• Welke competenties zijn nodig voor werken vanuit een ontwikkelings-

perspectief?
11.30 uur Pauze

11.45 uur Discussieronde 2: Rol van de lerarenopleidingen
• Op welke wijze kunnen deze competenties het beste verworven worden? 

Binnen welk kader? 
• Welke bijdrage leveren de lerarenopleidingen? Wat is daarvoor nodig?  

Zijn er al good practices?
12.30 uur Afronding en lunch

Leidraad interviews praktijkexperts (leerkrachten, intern begeleiders)

Deze leidraad is gebruikt in de eerste fase van het onderzoek bij de groepsinterviews met leer-
krachten van SBO- en SO-scholen die veel ervaring hebben met het werken vanuit een ontwik-
kelingsperspectief. Hiermee wordt een beeld verkregen van voor- en nadelen van het werken met 
een ontwikkelingsperspectief en de mogelijkheden en valkuilen voor het basisonderwijs.

Vragen
• In welke termen benoem je het ontwikkelingsperspectief van de leerling?
• Hoe bepaal je het ontwikkelingsperspectief van de leerling? Met wie doe je dat?  

Welke ondersteuning krijg je daarbij?
• Wat heb jij vanuit school nodig om goed het ontwikkelingsperspectief van een leerling vast 

te kunnen stellen? Denk bijvoorbeeld aan een goed leerlingvolgsysteem.
• Wat moest je nog leren om een ontwikkelingsperspectief van een leerling te bepalen?
• Op welke wijze gebruik je het ontwikkelingsperspectief om (doelgericht) een aanbod te 

plannen voor de leerling? Hoe ziet dat plan eruit? Welke ondersteuning krijg je daarbij?
• Wat heb je vanuit school nodig om op basis van het ontwikkelingsperspectief een aanbod  

te plannen? Denk bijvoorbeeld aan leerroutes en leerlijnen.
• Wat moest je nog leren om op basis van het ontwikkelingsperspectief een aanbod te  

plannen?
• Hoe voer je het aanbod ten aanzien van het ontwikkelingsperspectief in de klas uit?  

Hoe organiseer je dat in de klas? Hoe geef je (tijdens de les) instructie, begeleiding  
feedback? Waar loop je in de dagelijkse uitvoering tegen aan?

• Wat is in je klassenorganisatie nodig om vanuit een ontwikkelingsperspectief te kunnen 
werken?

• Wat moest je nog leren om in de klas vanuit een ontwikkelingsperspectief te werken?
• Op welke wijze volg en evalueer je het ontwikkelingsperspectief van de leerling?  

Wanneer, met wie? Hoe analyseer je de opbrengsten en leerwinst van de leerlingen? 
• Wat is op schoolniveau nodig om het ontwikkelingsperspectief van leerlingen goed te  

kunnen monitoren? Wat moest je nog leren?
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• Op welke wijze bespreek je het ontwikkelingsperspectief met de leerling? Wat is daarvoor 
nodig?

• Op welke wijze bespreek je het ontwikkelingsperspectief met de ouders? Wat is daarvoor 
nodig?

• Wat zijn ieders taken en verantwoordelijkheden in school ten aanzien van werken vanuit een 
ontwikkelingsperspectief?

• Wat is de meerwaarde van werken vanuit een ontwikkelingsperspectief voor jouw dagelijkse 
praktijk?

• Hoe is het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in school geïntroduceerd en  
ingevoerd? Welke factoren bevorderen het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief  
in de dagelijkse praktijk? Welke factoren belemmeren dit?

Intakegesprek

Voor de intakegesprekken bij de scholen die participeerden in de tweede fase van het onderzoek 
is een leidraad voor het intakegesprek ontwikkeld om al bij de start van het project helder te  
hebben of de school en de leerkrachten aan de voorwaarden voor deelname voldoen en een  
context helder te hebben waarin het project vorm zal krijgen. Het formulier wordt vooraf naar  
de school gestuurd en maximaal twee dagen voor het intakegesprek aan de adviseur gemaild.

Algemeen

Korte beschrijving van de school
• Visie van de school / denominatie / onderwijsconcept
• Aantal groepen
• Aantal leerlingen
• Aantal leerlingen met een OPP?
• Aantal leerlingen met gewicht?
• Speerpunten in schoolontwikkeling
• Uitstroomgegevens groep 8 (laatste 3 jaar)
Wat is de reden voor deelname aan het project?

Wat wil je leren / zijn je leerwensen?

Inhoudelijk

Wat doe je al rond HGW / 1-zorgroute?

Wat doe je al rond OPP?
• Welk format?
• Voor welke leerlingen?
• Wie zijn betrokken (intern/ extern)?
• Rol ouders/ leerling bij OPP?
• Hoe wordt doelgericht een aanbod gepland voor de leerling met een OPP?
Hoe verloopt de uitvoering van het OPP?

Op welke wijze krijgt OPP een plaats in groeps- en leerlingbespreking, welke overleggen zijn 
er?
Welk registratiesysteem hanteren jullie en hoe zijn GP, IHP en OPP’s hieraan gekoppeld?

Welke knelpunten worden / werden ervaren in het werken met het OPP? Welke oplossingen 
zijn eventueel al gevonden?
Welke rol speelt SWV / bestuur?
• Informatie
• Scholing
• Eén format
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Organisatorisch

Planning data, drie bijeenkomsten, coaching en klassenbezoek

Aangeven aan welke eisen de casusleerling moet voldoen (aantoonbaar alles aan gedaan  
hebben)

Logboeken  

De leerkrachten reflecteerden bij de start van de bijeenkomst op de afgelopen periode (waarin 
opdrachten in de praktijk werden uitgevoerd) aan de hand van een format (logboek leerkracht). 
Na afloop van de bijeenkomst reflecteerde de trainer op de bijeenkomst zelf en de ontwikkeling 
van de docenten (logboek trainer). 

Logboek leerkracht

Naam Datum School 

Vraag Goed (+), 
enigszins 
goed (+/-) of 
niet goed (-)

Toelichting

Hoe is het gegaan rond het werken vanuit een  
ontwikkelingsperspectief na de vorige bijeen-
komst?
• Opstellen groepsplan
• Uitvoeren groepsplan
• Monitoren en evalueren groepsplan
Wat heb je kunnen doen in de afgelopen periode?

Waar ben je trots op als je terugkijkt naar de afgelopen  
periode?
Wat vond je moeilijk in de afgelopen periode?

Wat wil je nog leren in de komende periode?

Wat heb je daarvoor nodig?
• Van de school
• In de bijeenkomsten
• Bij de klassenbezoeken 
Opmerkingen



Bijlagen 45

Logboek adviseur

Naam:
Datum:
1  Heb je de stappen die je wilde behandelen c.q. de doelen die je wilde bereiken tijdens 

deze bijeenkomst rond het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (opstellen,  
uitvoeren en monitoren/evalueren) voldoende aandacht kunnen geven (zie bijlage)?

2 Heb je bereikt wat je wilde bereiken tijdens de bijeenkomst?

Nee
• Wat en/of wie heeft belemmerend gewerkt? 
• Wat heb je gedaan of ga je doen om dit als nog te bereiken?
Ja
• Wat heb je als succesvol ervaren?
• Wat en/of wie heeft bevorderend gewerkt?
3  Hebben de leerkrachten volgens jou voldoende ondersteuning vanuit de school gekregen 

in de afgelopen periode?
4  Welke competenties hebben de leerkrachten volgens jou met name ontwikkeld in de  

afgelopen periode?
5  Wat hebben de leerkrachten volgens jou nog nodig wat betreft het werken vanuit een  

ontwikkelingsperspectief?
Opmerkingen

Bijlage bij logboek adviseur

Doelen eerste bijeenkomst
Doel: de leerkracht is in staat om op basis van toetsresultaten en factoren die de ontwikkeling 
stimuleren en belemmeren beargumenteerd een ontwikkelingsperspectief voor een leerling op 
te stellen.
Subdoelen: de leerkracht …
a is in staat toetsresultaten te analyseren
b is in staat stimulerende en belemmerende factoren van leerlingen in kaart te brengen
c is in staat de talenten en interesses van leerlingen in kaart te brengen
d  is in staat om met leerlingen in gesprek te gaan over de (leer)ontwikkeling en benodigde 

onderwijsondersteuning
e  is in staat om met de ouders in gesprek te gaan over de (leer)ontwikkeling en benodigde 

onderwijsondersteuning
f  is in staat om beargumenteerd vast te stellen of voor een leerling een OPP bepaald dient 

te worden
g  is in staat per vakgebied de leerrendementsverwachting c.q. het verwachte uitstroomniveau 

van leerlingen te bepalen
h is in staat per vakgebied de verwachte uitstroombestemming van leerlingen te bepalen
i is in staat om met collega’s in gesprek te gaan over het OPP
j    is in staat om met collega’s in gesprek te gaan over de te bieden onderwijsondersteuning
k kijkt kritisch naar het eigen format om een OPP te bepalen

Doelen tweede bijeenkomst
Doel: de leerkracht kan doelgericht een aanbod plannen voor de leerling met een OPP en heeft 
handvatten voor het uitvoeren van het OPP.
Subdoelen: de leerkracht …
a is in staat per vakgebied doelgericht de tussendoelen te formuleren
b is in staat per vakgebied de einddoelen te formuleren
c is in staat doelgericht het basisaanbod te plannen
d is in staat het basisaanbod af te stemmen op het groepsplan
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e is in staat doelgericht leerlijnen en cruciale leermomenten te plannen
f is in staat het basisaanbod te intensiveren
g is in staat te differentiëren in het aanbod wat betreft instructie
h is in staat te differentiëren in het aanbod wat betreft verwerking
i is in staat te differentiëren in het aanbod wat betreft leertijd
j is in staat te differentiëren in het aanbod wat betreft (extra) begeleiding
k is in staat een beslissing te nemen over het dispenseren per vakgebied
l is in staat om met de leerling in gesprek te gaan over het basisaanbod

Doelen derde bijeenkomst
Doel: de leerkracht is in staat te reflecteren op zijn/haar eigen aanbod en handelen en de  
ontwikkeling van de leerling te evalueren en opnieuw een doelgericht aanbod te formuleren.
Subdoelen: de leerkracht …
a kan evalueren of het geboden aanbod in de les/klas effect heeft gehad
b is in staat vast te stellen of de gestelde tussendoelen zijn bereikt
c is in staat vast te stellen of de gestelde einddoelen zijn bereikt
d s in staat de voortgang met de leerling te bespreken
e is in staat de voortgang met de ouders te bespreken
f is in staat het geplande basisaanbod te evalueren
g is in staat het geïntensiveerde aanbod te evalueren
h is in staat het differentiëren te evalueren
i is in staat het dispenseren te evalueren
j  is in staat te beoordelen of de leerling zich conform de leerrendementsverwachting heeft 

ontwikkeld c.q. het verwachte uitstroomniveau heeft behaald
k is in staat te beoordelen of de leerling zich conform de prognose ontwikkelt
l is in staat de uitkomsten van de evaluatie met de leerling te bespreken
m is in staat de uitkomsten van de evaluatie met de ouders te bespreken
n kan overleg voeren over de voortgang van het OPP met de IB’er
o is in staat het OPP op basis van de uitkomsten van de evaluatie bij te stellen
p  is in staat op basis van de kennis en ervaringen een nieuwe leerrendementsverwachting  

c.q. uitstroomniveau vast te stellen
q  kan onderbouwd een voorstel voor bijstelling of vervolg formuleren (aan collega’s, IB’er  

of directeur)
r  is in staat om met collega’s, IB’er of directeur in gesprek te gaan over de evaluatie van de 

geboden onderwijsondersteuning
s kan zijn/haar eigen handelen vanuit het OPP (objectief) beoordelen
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Kijkwijzer 

Naast de bijeenkomsten zijn door de trainers bij de deelnemende leerkrachten lesbezoeken  
gebracht: hiervoor was een kijkwijzer ontwikkeld.

Naam geobserveerde:
Groep:
Naam observant:                                                                             
Datum:

Wel (+) 
Enigszins (+/-) 
Niet (-)

Toelichting 

Komen in het groepsoverzicht de leerlingen met 
een OPP goed in beeld?
•  Herken je de kenmerken van deze leerlingen 

in het groepsoverzicht?
Zijn de OPP’s ingebed in het groepsplan? 

•  Zie je in het groepsplan een herkenbaar  
aanbod voor de leerlingen met een OPP?

Op welke onderdelen wordt er in het groepsplan 
afgeweken voor leerlingen met een OPP?
•  Wordt er van het reguliere aanbod afgeweken?
•  Worden er beredeneerde keuzes gemaakt om 

af te wijken van het reguliere aanbod op basis 
van kennis over: 

– uitstroomniveau
– referentieniveaus
– leerlijnen
– tussendoelen? 
Wordt het groepsplan gebruikt in de les?

Is het klassenmanagement gericht op de leer-
lingen met een OPP (uitgaan van verschillen)? 
•  Opbouw les (introductie, instructie,  

verwerking)
•  Aanbod (gedifferentieerd: compenseren, 

dispenseren)
•  Leertijd effectief ingezet
•  Stimulerende leeromgeving (toegankelijke 

bronnen, digitale leermiddelen)
•  Didactische aanpak (instructie, verwerking, 

begeleide inoefening, feedback, opdrachten, 
zelfstandig werken)

•  Instructievaardigheden (directe instructie)
•  Veilige leeromgeving (regels en routines,  

communicatie, geen pestgedrag)
Hoe verloopt de interactie en samenwerking rond 
leerlingen met een OPP?
•  Interactie tussen leerkracht en groep
•  Interactie tussen leerkracht en leerling met 

een OPP
•  Interactie tussen de leerlingen onderling
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Wel (+) 
Enigszins (+/-) 
Niet (-)

Toelichting 

Houdt de leerkracht de vorderingen en  
ontwikkelingen van leerlingen met een OPP bij  
in het groepsplan?
•  Worden observaties genoteerd?
•  Worden toetsuitslagen opgenomen?
•  Is verder onderzoek gewenst?
Welke tops kun je noemen van de leerkracht?

Welke tips kun je geven aan de leerkracht?

Overige opmerkingen

Vragenlijst voor leerkrachten na afloop van de trainingsperiode

Vanuit de literatuur is gedefinieerd over welke competenties de leerkrachten zouden moeten 
beschikken wanneer ze willen werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Daarnaast is een  
competentiescan voor handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs (in ontwikkeling) 
meegenomen bij het construeren van de vragenlijst die na afloop van de training aan de leer-
krachten is voorgelegd.

Bij de start van het 
project

Op dit moment

-- - + ++ -- - + ++
Ik kan:

toetsresultaten analyseren

stimulerende en belemmerende  
factoren in kaart brengen
de talenten en interesses in kaart  
brengen
met de leerling in gesprek gaan over  
de (leer)ontwikkeling en benodigde 
onderwijsondersteuning
met de ouders in gesprek gaan over  
de (leer)ontwikkeling en benodigde 
onderwijsondersteuning
beargumenteerd vaststellen of voor  
een leerling een OPP moet worden 
opgesteld
per vakgebied de leerrendements- 
verwachting c.q. het verwachte  
uitstroomniveau bepalen
per vakgebied de verwachte uitstroom-
bestemming bepalen
met collega’s in gesprek gaan over het 
OPP
met collega’s in gesprek gaan over de 
te bieden onderwijsondersteuning
kritisch kijken naar het format van de 
school om een OPP te bepalen
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Bij de start van het 
project

Op dit moment

-- - + ++ -- - + ++
per vakgebied doelgericht de tussen-
doelen formuleren
per vakgebied de einddoelen  
formuleren
doelgericht het basisaanbod plannen

het basisaanbod afstemmen op het 
groepsplan
doelgericht leerlijnen en cruciale 
leermomenten plannen
het basisaanbod intensiveren

differentiëren in het aanbod wat betreft 
instructie
differentiëren in het aanbod wat betreft 
verwerking
differentiëren in het aanbod wat betreft 
leertijd
differentiëren in het aanbod wat betreft 
(extra) begeleiding
een beslissing nemen over het  
dispenseren per vakgebied
met de leerling in gesprek gaan over 
het basisaanbod
evalueren of het geboden aanbod in de 
les/klas effect heeft gehad
vaststellen of de gestelde tussendoelen 
zijn bereikt
vaststellen of de gestelde einddoelen 
zijn bereikt
de voortgang met de leerling  
bespreken
de voortgang met de ouders bespreken

het geplande basisaanbod evalueren

het geïntensiveerde aanbod evalueren

het differentiëren van het aanbod 
evalueren
het dispenseren evalueren

beoordelen of de leerling zich conform 
de leerrendementsverwachting heeft 
ontwikkeld c.q. het verwachtte  
uitstroomniveau heeft behaald
beoordelen of de leerling zich conform 
de prognose ontwikkelt
de uitkomsten van de evaluatie met de 
leerling bespreken
de uitkomsten van de evaluatie met de 
ouders bespreken
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Bij de start van het 
project

Op dit moment

-- - + ++ -- - + ++
overleg voeren over de voortgang van 
het OPP met de IB’er
het OPP op basis van de uitkomsten 
van de evaluatie bijstellen
op basis van de kennis en ervaringen 
een nieuw(e) leerrendements- 
verwachting c.q. uitstroomniveau  
vaststellen
onderbouwd een voorstel voor  
bijstelling of vervolg formuleren  
(aan collega’s, IB’er of directeur)
met collega’s, IB’er of directeur in  
gesprek gaan over de evaluatie van  
de geboden onderwijsondersteuning
mijn eigen handelen vanuit het OPP 
(objectief) beoordelen

Groepsgesprek met de leerkrachten

De onderzoeker heeft aan het eind van het project een groepsgesprek met de betrokken  
leerkrachten gevoerd om de ervaringen, succesfactoren en knelpunten die ze hebben ervaren 
mee te kunnen nemen in de rapportage. Leidende vragen in het groepsgesprek waren:
• Wat doe je nu naar de leerling met ‘een specifieke onderwijsbehoefte’?
• In hoeverre ben je erin geslaagd het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief te  

realiseren voor de leerlingen?
• Wat heb je als effect van het werken met een OPP ervaren in de ontwikkeling van de  

leerlingen?
• Wat gaat er goed bij het werken met een OPP (wie is betrokkenen, wat doen betrokkenen, 

bereiken resultaat, voorwaarden, hoe voorkom je stigmatisering)?
• Wat kan verbeterd bij het werken met een OPP (wie is betrokkenen, wat doen betrokkenen, 

bereiken resultaat, voorwaarden)?
• Welke relatie is er met andere instrumenten voor begeleiding, coaching en beoordeling van 

leerlingen (leerlingbespreking, oudergesprekken, opbrengsten in beeld, LVS, beoordeling 
en toetsing)?

• Wat is met het oog op een goede uitvoering nodig voor leerkrachten om de kwaliteit van 
het OPP te verbeteren (organisatie en belasting; competenties en tijd)? 

• Wat is nodig om de uitvoerbaarheid van het OPP in de groep te vergroten?  
Welke operationele eisen stelt dit aan de plannen? 

• Kunnen groeps(handelings)plannen een bijdrage leveren aan het vergroten van de  
uitvoerbaarheid van het OPP? Zo ja, welke?

• Wat is nodig voor jouw school om de plannen resultaatgericht te evalueren?
• Wat vergroot de betrokkenheid van leerling en ouders bij het opstellen, uitvoeren en  

evalueren van het OPP?
• Leerervaringen en tips voor andere scholen en leerkrachten?

Afrondend gesprek met directeur en IB’er

In een afrondend gesprek van de onderzoeker met de directeur en de IB’er kwamen de volgende 
vragen aan de orde.

Stappen in implementatieproces
• Hoe is er gewerkt aan het werken vanuit een OPP?
• Wat zijn in grote lijnen de stappen die zijn gezet, welke interventies zijn er gedaan door wie?
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• Welke gegevens zijn op welk niveau binnen de school (management, zorgteam, mentor, 
docent) en buiten de school (PCL, schoolmaatschappelijk werk, CJG) over de leerling 
voorhanden?

• Welke informatie is voor welke actoren binnen en buiten de school relevant om in een OPP 
op te nemen in relatie tot tijdige, effectieve en efficiënte zorg voor de leerlingen?

• Welke factoren dragen ertoe bij dat de mogelijkheden van het OPP optimaal door alle 
actoren worden benut (bijvoorbeeld bij het schrijven en evalueren van onderwijszorgplannen, 
de begeleiding van leerlingen en de leerlingbespreking)?

• Is er een format (aangepast), protocol, handreiking en mogen we dat meenemen?

Evaluatie van het project
• Zijn de doelen bereikt?
• Wat zijn behaalde (aantoonbare én ervaren) resultaten en opbrengsten?
• Is het project uitgevoerd zoals gepland? (Waarom wel/niet?)
• Wat waren kritische succesfactoren? (Wat droeg ertoe bij dat het goed ging?)
• Wat waren belemmeringen of knelpunten? (Wat droeg ertoe bij dat het niet ging zoals 

bedacht/verwacht?)
• Hoe gaat u de resultaten borgen?

Wat zijn volgens u condities en randvoorwaarden geweest voor het welslagen van het project?

Wat waren (leer)ervaringen?

Waar bent u trots op?

Wat zouden anderen wel en niet moeten doen in een vergelijkbaar proces?

Wilt u nog wat kwijt?
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 Bijlage 4 – Literatuurstudie

Inleiding

Er zijn verschillende definities voor het ontwikkelingsperspectief gehanteerd. In dit onderzoek 
wordt de volgende definitie aangehouden: 
Een ontwikkelingsperspectief (OPP) is een beschrijving door de school van de doelen en ontwikke- 
lingsmogelijkheden die een leerling volgens de inschatting van de school over een bepaalde  
langere periode zal kunnen halen (uitstroombestemming en -niveau en verwacht leerrendement) 
en die planmatig met de noodzakelijk geachte aanpassing van het onderwijsaanbod (onder 
andere leerroute, leerlijnen) en de eventuele extra noodzakelijk geachte onderwijszorg worden 
nagestreefd.

In onderstaande figuur worden de relaties tussen een aantal centrale begrippen en instrumenten 
die de revue passeren met elkaar in verband gebracht.

Focus op Feiten (Struiksma & Rurup, 2009)

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de groep

De eerste onderzoeksvraag is gericht op de wijze waarop leerkrachten in het basisonderwijs het 
werken vanuit ontwikkelingsperspectief in hun groep kunnen organiseren (binnen de wettelijke 
kaders).

Wettelijk kader

De wettelijke kaders rond het OPP worden gegeven in artikel 40a van de Wet Passend onderwijs 
(Staatsblad 2012, 533) en de AMvB (zie bijlage 1). Daarin wordt verwoord dat het ontwikkelings-
perspectief bedoeld is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en dat het OPP ten 
minste een keer per jaar met ouders wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
In het ‘Referentiekader Passend onderwijs’ (PO-Raad, VO-raad, AOC Raad & MBO Raad, 2013) 
wordt aangegeven dat voor een succesvolle schoolloopbaan met name een goede beheersing 
van taal en rekenen, doorlopende leerlijnen – zowel cognitief als pedagogisch-didactisch – en een 
doorlopende lijn in de zorg en ondersteuning in en om de school absolute voorwaarden zijn. 
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“Voor leerlingen die (structureel) op een of meerdere punten een afwijkend onderwijsprogramma 
volgen (een arrangement) wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Over het ontwikkelings-
perspectief wordt zorgvuldig overleg gevoerd met ouders en eventueel een toeleverende school. 
Het ontwikkelingsperspectief beschrijft hoe dicht de leerling de gestelde doelen kan benaderen 
en welke extra ondersteuning daarvoor nodig is. Het document biedt school, ouders en inspectie 
houvast bij het reflecteren op de gerealiseerde opbrengsten” (PO-Raad et al., 2013).
Volgens de Onderwijsraad (2011) is een goede onderbouwing nodig wanneer voor de leerling 
wordt afgeweken van dit programma. 

Samengevat:

Bronnen: Onderwijsraad (2011); PO-Raad et al. (2013); Staatsblad (2012, 553)

Uitgangspunten

Clijsen geeft tijdens de expertmeeting voor opleiders (6 maart 2012) de volgende uitgangspunten 
voor het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief:
• niet volgen, maar plannen;
• doelgericht en resultaatgericht;
• uitgaan van hoge verwachtingen;
• eerst aanbod intensiveren, pas later dispenseren;
• pak factoren die de ontwikkeling en het leren belemmeren aan;
• systematisch monitoren en evalueren en zo nodig bijstellen;
• overdracht informatie naar S(B)O en VO samen met de leerling en de ouders;
• leerling niet isoleren van de groep (combineren groepsgericht werken);
• inbedden in HGW en OGW.

Het uitgaan van hoge verwachtingen, werken met uitdagende doelen en systematisch monitoren 
en evalueren is volgens de Inspectie van het Onderwijs (2011a, 2011b) voor opbrengstgericht  
werken van belang. De inspectie kijkt vanuit het toezichtkader naar de volgende punten bij het  
ontwikkelingsperspectief:
• De school stelt bij plaatsing voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief vast. 
• De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief  

en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. 

Een belangrijk uitgangspunt bij het werken vanuit een OPP is dat niet de ontwikkeling van een 
leerling wordt gevolgd, maar wordt gepland. Om te kunnen werken vanuit het ontwikkelings- 
perspectief in de klas worden door Clijsen et al. (2009) de volgende stappen onderscheiden:
1 benoemen van onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling;
2 vertalen van langetermijndoelen in kortetermijndoelen: vakspecifiek en leergebied- 

overstijgend (met behulp van leerroute en leerlijnen);
3 planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen;
4 doelgerichte keuzes maken in leerlijnen en leerstofaanbod; 
5 in groeps- en leerlingbesprekingen de ontwikkeling monitoren, interpreteren en evalueren 

(met leerling en ouders) en zo nodig bijstellen.
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De Inspectie van het Onderwijs (2010, 2011a, 2011b) geeft het belang aan, mede in relatie tot het 
verbeteren van de prestaties en opbrengstgericht werken, van deze te nemen stappen.

Samengevat:

Bronnen: Clijsen et al. (2009); Inspectie van het Onderwijs (2010, 2011a, 2011b)

Indicatoren

In ‘Toetsen op School. Primair onderwijs’ wordt door de auteurs Hollenberg en Van der Lubbe 
(2011) gesteld dat de beste voorspeller van de leerrendementsverwachtingen, toetsresultaten zijn. 
Deze toetsresultaten worden beïnvloed door leerlingkenmerken (zoals intelligentie en aanwezig-
heid van stoornissen), door omgevingskenmerken (zoals hoogopgeleide ouders, thuis veel 
voorlezen en niet-Nederlands sprekende ouders) en schoolkenmerken (zoals veel individuele tijd 
per leerling, rustig klaslokaal). Het formuleren van hoge verwachtingen en ambitieuze doelen gaat 
samen met hoge resultaten. Bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief moet de groei in 
de afgelopen jaren in de voorspelling meegenomen worden en rekening worden gehouden met 
de niet-lineaire groeicurven van leerlingen. Wanneer de toetsresultaten anders uitvallen dan op 
basis van het OPP werd verwacht, is het goed na te gaan of het gegeven onderwijsaanbod bij  
de leerling past (intensiveren), of er specifieke omstandigheden waren die een verklaring bieden, 
of de doelen (nog) realistisch zijn gezien de specifieke leerling- en/of omgevingskenmerken. 
De reactie zal in eerste instantie moeten zijn om door een aanpassing van het onderwijsaanbod 
het gestelde perspectief alsnog te realiseren en pas bij duidelijk aanwijsbare (blijvende) factoren 
die van invloed zijn op het ontwikkelen het perspectief bij te stellen.

Benjamins & Rasenberg (2012) geven in ‘Doen wat nodig is’ aan dat het ontwikkelingsperspectief 
niet alleen over cognitieve ontwikkeling gaat, maar over de ontwikkeling van de leerling in de 
breedte: sociale competenties, werkhouding, taakaanpak, motivatie, zelfstandig werken, eigen 
verantwoordelijkheid, emotionele ontwikkeling, beheersing of reductie van gedragsproblematiek. 
Door het NVO en NIP worden (in een brief aan het ministerie van OCW d.d. 20-03-2012) onder 
de kenmerken van de leerling naast de didactische ontwikkeling en cognitieve mogelijkheden ook 
verstaan:
• werkhoudingsaspecten (leren leren, motivatie, concentratie, doorzettingsvermogen); 
• leergeschiktheid (gedraagt de leerling zich als leerling, aanvaart hij/zij sturing, instructie, 

begeleiding, etc.); 
• sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfvertrouwen en zelfbeeld, gezag aanvaarden, zich aan 

gestelde regels houden, sociale vaardigheden en sociaal inzicht); 
• zicht op de lichamelijke beperkingen en hun effect op het functioneren van de leerling. 
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Verder wordt door deze organisaties gewezen op het essentiële belang van de betrokkenheid van 
ouders/verzorgers bij het opstellen van het OPP. Kenmerken van de thuissituatie/opvoeding die, 
naast de thuissfeer, van belang zijn:
• sociale netwerk en directe leefomgeving (buurt); 
• communicatie over / interesse voor school(werk); 
• supervisie; 
• verwachtingen van ouders; 
• acceptatie van het feit dat hun kind meer dan gemiddeld aan zorg nodig heeft;
• opvoedingsstijl en dergelijke. 

Als het gaat om het benoemen van de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden worden 
door Oud en Meijer (2011) indicatoren gegeven. De onderzoekers verrichtten een kortlopend 
onderwijsonderzoek in het speciaal basisonderwijs naar indicatoren voor het bepalen van een 
onderwijsperspectief en het uitstroomniveau van leerlingen en maakten daarbij onderscheid 
tussen objectieve kenmerken en intersubjectieve oordelen. Deze indeling in indicatoren is ook 
voor het basisonderwijs bruikbaar.

Samengevat:

Bronnen: Benjamins & Razenberg (2012); Clijsen et al. (2009); Hollenberg, Van der Lubbe & Sanders (2011); 

Inspectie van het Onderwijs (2010, 2011a, 2011b); NVO/NIP (2012); Oud & Meijer (2011)

De Inspectie van het Onderwijs (2010) spreekt over een prognoselijn of ontwikkelingslijn wanneer 
het gaat om het benoemen van de onderwijsbehoefte afgezet tegen de ontwikkelingsmogelijk-
heden van de leerling. Het gaat bij dit benoemen om twee stappen, aldus de inspectie:
• dossieranalyse, aanvullend onderzoek en belemmerende en compenserende factoren bepalen 

met elkaar het instroomniveau: in kaart worden gebracht de leerrendementsverwachting op 
het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en de factoren die de 
ontwikkeling en het leren bevorderen en belemmeren (in leerling, gezin, school);

• verwachte uitstroomniveau: bepalen van het verwachte uitstroomniveau, die per vakgebied 
kan verschillen, en de verwachte uitstroombestemming, wat een gewogen besluit is.

Om vanuit het ontwikkelingsperspectief te kunnen werken, is onder andere nodig: 
• benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen;
• vertalen van een langetermijnperspectief naar een onderwijsbehoefte op korte termijn;
• planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen;
• doelgerichte keuzes maken in leerlijnen en leerstofaanbod;
• monitoren en evalueren van het ontwikkelingsperspectief.
(Clijsen et al., 2009) 
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Volgens de normindicatoren van de Inspectie van het Onderwijs (2010) kan het werken vanuit  
het ontwikkelingsperspectief van de leerling (in het sbo) als volgt worden omschreven:
• De school stelt op basis van een dossieranalyse en eigen aanvullend onderzoek de  

mogelijkheden en beperkingen (de belemmerende en compenserende factoren) van  
elke leerling vast in een plaatsingsrapport en een instroomniveau.

• Op basis hiervan stelt de school zo spoedig mogelijk na plaatsing een ontwikkelings- 
perspectief voor elke leerling vast. Het geeft voor een bepaalde, langere periode de  
verwachte ontwikkeling aan.

• Dit ontwikkelingsperspectief is (zo mogelijk) gebaseerd op de verwachte uitstroom:  
het uitstroomniveau.

• Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod aan de leerling en biedt 
handvatten voor de planning van het onderwijs aan een leerling. Het gaat vooraf aan  
het handelingsplan of het groepsplan.

• Door het verwachte uitstroomniveau te verbinden met het instroomniveau ontstaat een lijn. 
Deze curve noemt de inspectie de prognoselijn of ontwikkelingslijn.

• Er ontstaat een meerjarenperspectief dat richtinggevend is voor het plannen van het  
aanbod.

De verschillende competenties die nodig zijn voor het werken met een ontwikkelingsperspectief 
worden nog niet (voldoende) beheerst. Met name op het gebied van het afstemmen van het 
onderwijs op verschillen (in onderwijsbehoeften) tussen leerlingen zijn er vanuit de Inspectie van 
het Onderwijs (2010, 2011a) al langer kritische geluiden te horen over de kwaliteit van de leraren. 
Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat een derde van de leraren op de basisschool de instructie 
niet afstemt op verschillen tussen leerlingen, zelfs niet als leerlingen heel duidelijk van elkaar 
verschillen. Ook verwerken scholen beschikbare informatie (bijvoorbeeld uit het leerlingvolg-
systeem) onvoldoende in handelingsgerichte ondersteuning voor de leraar in de klas. Volgens de 
inspectie blijft het didactisch repertoire van veel leraren in dit opzicht in gebreke. Leraren richten 
zich vooral op gemiddeld presterende leerlingen. Hierdoor komen zwakke leerlingen, maar  
ook (hoog)begaafde leerlingen tekort. Bovendien verwerken scholen beschikbare informatie 
(bijvoorbeeld uit het leerlingvolgsysteem) onvoldoende in handelingsgerichte ondersteuning  
voor de leraar in de klas (Inspectie van het onderwijs, 2011a).

In onderstaande figuur wordt in beeld gebracht welke factoren van belang zijn bij het werken 
vanuit een ontwikkelingsperspectief door de leerkracht in de klas.

Samengevat:

Bronnen: Clijsen et al. (2009); Inspectie van het Onderwijs (2010, 2011a)
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Hieronder worden de vijf stappen meer uitgewerkt, waarbij de motivatie en competenties van de 
leerkracht als randvoorwaardelijke factor worden gezien. 

Bronnen: Clijsen et al. (2009); Inspectie van het Onderwijs (2010, 2011a); Visscher & Ehren (2011) 

Ondersteuning door de schoolorganisatie

De tweede vraag die centraal staat in dit onderzoek is gericht op de manier waarop het werken 
vanuit een ontwikkelingsperspectief in de klas ondersteund wordt door de schoolorganisatie. 

In de Wet Passend onderwijs is een uitgangspunt dat ouders en school een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de ontwikkeling van de leerling. Het vergroten van 
de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en het in het kader van pedagogisch partnerschap 
stimuleren van scholen om de ouders ook thuis activiteiten te laten ondernemen die bijdragen aan 
het leerproces van hun kinderen, is één van de doelen in het ‘Bestuursakkoord’ (2013) dat voor de 
periode 2012-2015 werd bereikt voor het primair onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is daar-
bij voor de ouders van de leerlingen die het aangaat een extra instrument en wordt vastgesteld 
na overleg met de ouders. Als de ouders het niet eens zijn met het ontwikkelingsperspectief,  
dan beslist de school over het onderwijsaanbod en kunnen de ouders een beroep doen op de 
klachtenregeling.

Visscher & Ehren (2011) hebben in opdracht van het ministerie van OCW een analyse gemaakt 
van wat nodig is voor opbrengstgericht werken. Veel van de voorwaarden die ze noemen, komen 
ook in andere publicaties terug. Zo wijzen Clijsen et al. (2009) en de Inspectie van het Onderwijs 
(2011a) ook op het administreren en registreren van leerlingen en een goed leerlingvolgsysteem. 
De Onderwijsraad (2010) en Oostdam (2009) noemen ook het belang van voldoende tijd om  
opbrengstgericht te kunnen (leren) werken. In de volgende figuur wordt in beeld gebracht op 
welke manieren het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief ondersteund wordt binnen de 
schoolorganisatie.
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Samengevat:

Bronnen: Clijsen et al. (2009); Inspectie van het Onderwijs (2011a); Onderwijsraad (2010); Oostdam (2009); 

Visscher & Ehren (2011)

Competenties leerkrachten basisonderwijs

De derde onderzoeksvraag is gericht op de competenties van de leerkracht in het basisonderwijs 
die nodig zijn om te kunnen werken vanuit een ontwikkelingsperspectief en de manier waarop 
deze kunnen worden verworven of verbeterd.

Marzano (2004), Hattie (2009) en Pameijer et al. (2009) wezen al op de invloed van kenmerken  
van de leraar op de prestaties van leerlingen en op het belang van competente leerkrachten. 
Hiervoor werden als competenties genoemd: 
• kunnen benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen; 
• vertalen van een langetermijnperspectief naar een onderwijsbehoefte op korte termijn; 
• planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen; 
• doelgerichte keuzes maken in leerlijnen en leerstofaanbod;
• monitoren en evalueren van het ontwikkelingsperspectief
(Clijsen et al., 2009) 

De leerkracht in het basisonderwijs is, aldus de Inspectie van het Onderwijs (2011a), de ECPO 
(2011) en de Onderwijsraad (2011) nog niet competent om vanuit het ontwikkelingsperspectief te 
kunnen werken. Volgens Sontag (in een niet gepubliceerd onderzoek) werkt 90% van de scholen 
die de quickscan invulden aan deze competenties. Vink, Oosterling, Njiman en Peters (2010) 
wijzen  op persoonlijke interesse als de belangrijkste drijfveer om een lerarenbeurs aan te vragen, 
gevolgd door ‘beter toegerust zijn’ en ‘het op peil houden van bekwaamheden’. Onderzoek van 
Adviesbureau Andersson Elffers Felix (2010) wijst uit dat 41% van de in totaal 6.520 pedagogisch/
didactische aanvragen (BaMa én kort) een aanvraag voor een Master SEN betreft. Van der Meer 
(2011) wijst echter op de beperkte maakbaarheid van leerkrachten: klassenverkleining zou meer 
ondersteunend zijn.



Bijlagen 59

Maar wat zijn nu competenties van leerkrachten waar een beroep op wordt gedaan als het gaat 
om het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief en op welke manier kunnen deze worden 
verworven of verbeterd?

Bakx (2010) benoemde in haar lectorale rede op basis van diverse onderzoeksbevindingen  
competenties die nodig zijn om opbrengstgericht te werken. Daar de cyclus die Bakx beschrijft 
grote overeenkomsten vertoont met de cyclus van HGW wordt gesteld dat deze competenties 
ook voor het handelingsgericht werken van belang zijn. Het gaat dan om:
• de reflectieve en onderzoekende houding als onderliggend kwaliteitsaspect (basiskwalificatie);
• kwaliteiten die de sleutel vormen tot optimale leerprestaties van leerlingen binnen een goed 

en veilig leerklimaat (‘sleutelkwaliteit’): didactiek, communicatie en pedagogiek als ook  
gezag (als blijkt uit bijvoorbeeld orde houden, regels, opletten wat er in de klas gebeurt);

• kwaliteiten die voorwaardelijk zijn voor goed leraarschap: vakkennis, creativiteit en  
vakvaardigheid.

Bakx noemt ook de persoonsgerelateerde kwaliteiten zoals bijvoorbeeld niet-directief zijn, warm-
te, empathie en het aanmoedigen van leren en denken. Daar deze niet te trainen zijn, worden 
deze buiten het onderliggende onderzoek gehouden.

Rose & Howley (2007) geven aan dat leraren vanuit zichzelf, en ondersteund vanuit de school 
zouden moeten streven naar het vergroten van de persoonlijke onderwijsstijl en beter om kunnen 
gaan met een variëteit aan manieren van lesgeven die passend zijn bij de omstandigheden. Johns 
et al. (2010) benoemen aspecten van de aanleg van leraren die met ‘speciale leerlingen’ werken. 

Gemeenschappelijk zijn de volgende elementen:
• actief luisteren en empathisch zijn naar leerlingen en tolerantie hebben voor individuele  

verschillen tussen leerlingen en vrij van vooroordelen;
• commitment van de individuele leraar om de benodigde vaardigheden te leren, begrip te 

hebben voor het steunen van een brede range aan individuele leerlingbehoeften;
• de overtuiging hebben om aan elke leerling kwalitatieve leerkansen te willen bieden en 

kleine stappen in ontwikkeling te herkennen; 
• ruimte bieden aan leerlingen om een significante bijdrage te leveren bij het bepalen van  

hun eigen leerbehoeften en het formuleren van onderwijsideeën;
• herkennen van bronnen van steun in de school, andere collega’s, ouders en verzorgers, 

ondersteunende procedures; 
• participeren in een effectief team dat een gezamenlijke agenda en gedeelde doelen heeft 

om individuele behoeften te vervullen; 
• optimaal klassenmanagement met structuur, organisatie, regels en routines, toegankelijkheid 

van bronnen én aandacht voor communicatie binnen de klas; 
• een positieve relatie en goed partnerschap met leerlingen, families en betrokkenen buiten 

de school.

Overigens zijn het niet alleen de competenties van de leerkrachten die ertoe doen: Visscher en 
Ehren (2011) noemen in dit kader ook de motivatie van leerkrachten om met het OPP (opbrengst-
gericht) te kunnen werken. Adema et al. (2009) geven aan dat het gaat om waar de school- 
organisatie staat en waar die heen wil: de benodigde competenties van de leraar die de collega’s 
en schoolorganisatie nodig hebben, worden bepaald door de ontwikkeling van de school. 
De auteurs noemen negen (kern)competenties waarover de leraar, afhankelijk van de school- 
organisatie waarin hij of zij werkt, zou moeten beschikken:
1 Heeft gespecialiseerde kennis over zorg. Weet op welke wijze de beschikbare kennis in de 

school ingezet kan worden.
2 Verwijst effectief door naar externe partners. Externe partners zijn bekend en gekend en 

worden ingezet als dat nodig is.
3 Verwijst effectief intern door. Maakt gebruik van de intern aanwezige kennis en expertise.
4 Kan de zorg integreren in het onderwijsleerproces. Het onderwijs is dusdanig ingericht dat 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de eigen school een passend aanbod krijgen.
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5 Kent de mogelijkheden en de grenzen van de eigen school in relatie tot de externe zorg-
structuur. Weet wanneer de eigen grenzen bereikt zijn en welke externe partners vervolgens 
in beeld komen.

6 Denkt en handelt vanuit het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de  
leerling. Op basis van het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de  
leerling wordt er planmatig en opbrengstgericht gewerkt.

7 De school is in staat alle leerlingen met specifieke pedagogische en didactische onderwijs-
behoeften passend onderwijs te bieden. Men kan omgaan en uitgaan van verschillen in 
ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoeften van leerlingen.

8 Werkt goed en intensief samen met externe instanties en/of andere scholen. Op basis van 
gemeenschappelijke doelen, de zorg voor alle leerlingen, wordt er samengewerkt.

9 Slaagt er in om op basis van een educatief partnerschap ouders en school actief en weder-
zijds betrokken te laten zijn. Taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen van ouders en 
scholen zijn benoemd en vormen de basis voor het educatief partnerschap.

Samengevat:

Bronnen: Adema et al. (2009); Bakx (2010); Clijsen et al. (2009); ECPO (2011); Hattie (2009); Johns et al. (2010); 

Inspectie van het Onderwijs (2011a, 2011b); Marzano (2004); Onderwijsraad (2011); Pameijer et al. (2009);  

Rose & Howley (2007); Van der Meer (2011); Visscher & Ehren (2011)

Belemmerende en bevorderende factoren; kansen en risico’s

In het casestudie-onderzoek zal met name gezocht worden naar de factoren die het werken  
met een ontwikkelingsperspectief in de dagelijkse praktijk van de leerkracht basisonderwijs  
belemmeren of bevorderen om de laatste onderzoeksvraag te beantwoorden. 
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Vanuit de literatuur worden wel al kansen en risico’s genoemd. De belangrijkste kans van werken 
vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP) is dat scholen een bruikbaar instrument in handen  
hebben om de leerprestaties van de leerlingen te verhogen. Daarnaast draagt werken vanuit een 
OPP bij aan de volgende punten.
• Voorkomen van ‘onderpresteren’ van leerlingen en beter benutten van de mogelijkheden en 

talenten van leerlingen.
• Zicht op onderwijsbelemmeringen, daarvoor compenseren én doelgericht verminderen.
• Maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen/leerstofaanbod die optimaal de ontwikkeling 

van leerlingen stimuleren.
• Versterken van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs en beter verantwoorden van de 

resultaten die met leerlingen bereikt zijn (kwaliteitszorg).
• Meer doelgericht werken, waarbij leraren hoge, maar realistische verwachtingen van  

leerlingen hebben, cognitief presteren stimuleren en hogere leeropbrengsten realiseren.
• Systematisch volgen en in kaart brengen van de ontwikkeling van leerlingen en tijdig  

maatregelen nemen als de ontwikkeling niet conform de verwachtingen verloopt.
• Verbeteren van het planmatig handelen in school.
• Actief betrekken van de leerling en de ouders bij de (ontwikkelings)doelen waar de school 

naartoe werkt.
• Betere afstemming en communicatie met ouders over de mogelijkheden van hun  

zoon/dochter en wat de school wil bereiken.
• Soepele overgang van de leerling naar het voortgezet (speciaal) onderwijs, waarbij de  

leerling adequaat voorbereid wordt op een vervolgbestemming en daar met succes  
functioneert.

Pameijer (2011) geeft een aantal voorwaarden waaraan het werken vanuit een OPP moet voldoen 
om tot effectief onderwijs te kunnen leiden:
• OPP kent ambitieuze korte- en langetermijndoelen, waarbij vanuit de einddoelen tussen-

doelen worden geformuleerd die worden gerelateerd aan de doelen in de leerlijn, en een 
plan van aanpak in de klas gericht op onderwijsbehoeften van de leerling en ondersteu-
ningsbehoeften van leraar en ouders;

• opstellen OPP op basis van de wisselwerking leerling en de omgeving van onderwijs en 
opvoeding;

– baseren op gedegen analyse van betrouwbare en valide gegevens van de leerling;
– baseren op kwaliteit van het onderwijs dat meer is dan IQ-tests of leerrendement  

(bijvoorbeeld met dynamisch testen);
– baseren op de mate van onderwijsondersteunend gedrag van ouders;
• OPP mag niet op zichzelf staan, maar moet ingekaderd zijn in handelingsgericht werken;
• OPP staat altijd in het belang van de betreffende leerling;
• OPP vraagt om doelgericht werken en effectief gedrag van de leraar.

Het ECPO (2011) formuleerde drie risico’s:
• De vooronderstelling dat bij het merendeel van de leerlingen die extra ondersteuning  

behoeven het goed mogelijk is reeds binnen zes weken na hun entree een betrouwbare 
voorspelling te doen over hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun uitstroomniveau, is  
onterecht: de ervaring leert dat het doen van dit soort voorspellingen bij leerlingen van  
het speciaal onderwijs hachelijker is. 

• Het tweede risico betreft het beruchte Pygmalion-effect: leerkrachten laten zich bij de  
invulling van hun onderwijs sterk beïnvloeden door hun verwachtingen.

• Het derde risico is van een geheel andere aard. Wanneer de inspectie zich bij de beoordeling 
van de kwaliteit van het onderwijs onder andere zal laten leiden door de mate waarin  
leerlingen van het speciaal onderwijs hun uitstroomniveau bereiken, ligt het voor de hand 
dat de scholen de lat van dit uitstroomniveau niet al te hoog zullen leggen.
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De kansen en risico’s die hierboven worden genoemd, worden in onderstaande figuur samengevat.

Bronnen: Clijsen et al. (2009); ECPO (2011); Inspectie van het Onderwijs (2011a, 2011b); Onderwijsraad (2011); 

Oud & Meijer (2011); Pameijer (2011); Visscher & Ehren (2011); Wieberdink & Kuster (2011)

Samengevat:
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 Bijlage 5 – Expertbijeenkomst

Op 6 maart 2012 werd een expertbijeenkomst georganiseerd. De volgende deelnemers waren 
aanwezig: 
• Wilma van den Berg, Pabo Groenewoud Nijmegen
• Daphne Duijvestijn, Katholieke Pabo Zwolle
• Erna de Gelder, Katholieke Pabo Zwolle
• Marike Jansen, Pabo Groenewoud Nijmegen
• Anne Marie Klomp, Girales
• Natasja Nieuwboer, OBD Noord West
• Gea Spaans, Projectbureau Kwaliteit
• Annemiek Spiekerman, OBD Noord West
• Liesbeth van der Weide, Centrum voor Nascholing
• Linda Sontag, KPC Groep
• Arjan Clijsen, KPC Groep
• Suzanne Beek, KPC Groep

Afwezig waren: 
• Mirjam Vastenholt, Academie Pedagogiek en Onderwijs, Saxion
• Simone Mark, Metis Nascholing
• Anneke van der Linde, Pabo Hogeschool van Amsterdam

Agenda

10.00 uur – Opening en kennismaking, doel expertmeeting (Linda Sontag, KPC Groep)
Centrale vraag: Hoe ga je in de klas om met het ontwikkelingsperspectief (OPP)? Tijdens de  
bijeenkomst staat de onderzoeksvraag centraal: Op welke competenties van de leerkracht  
basisonderwijs wordt een beroep gedaan en op welke manier kunnen deze worden verworven  
of verbeterd?

10.15 uur – Inleiding over werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (Arjan Clijsen, KPC Groep)
Arjan Clijsen presenteerde een PowerPoint. De volgende opmerkingen werden gemaakt:
• In SBO is meeste ervaring.
• In het wetsvoorstel staat niet meer voor leerlingen ‘afwijken van de leerlijn’ (en in een  

eigen leerlijn geplaatst worden). Het zal gaan om een beperkt aantal leerlingen ‘die extra 
ondersteuning nodig hebben’. Discussie gaat nu tussen procesgerichte aanpak of criterium- 
gerichte aanpak (of combinatie). Ook: vanaf welke leeftijd leerrendementsverwachting  
(dl 15) en uitstroomniveau (dl 30-40) óf vanaf het moment dat je gaat dispenseren.

• Voor 8 of 9 leerlingen is een OPP niet haalbaar binnen een school; voor 2 of 3 leerlingen 
wel. Hoe waarborg je dat voor deze leerlingen het beste onderwijs wordt gegeven?

• Gevaar van isolement als je ze apart zet met instructie wanneer je die individuele aanpak 
kiest. Rendement daalt omdat je geen effectieve leertijd benut.

• Vraag die vaak voorkomt: waarom niet voor alle leerlingen (en excellente leerlingen)?  
Wat kunnen leraren aan met het klassenmanagement? Je kunt perspectief wel hebben  
en je moet misschien andere systemen en andere vormen van onderwijs zoeken om hier  
oplossing voor bieden. Leerlingenkrimp kan ondersteunend zijn om urgentie van andere 
vorm van onderwijs te kiezen (rol besturen).

• Academische school: mogelijkheden van coaching en anders kijken naar leerlingen;  
leerkrachten helpen bij andere lesvoorbereiding (en intensiveren, dispenseren) vooronder-
stelt veel kennis van leerlijnen.

• Het OPP moet een werkdocument worden.
• Rol leerlingvolgsystemen (met name ESIS-B): uitstroomniveau ‘rolt er al uit’: blijf kritisch 

als leerkracht en neem belemmerende en bevorderende factoren mee. Kijk naar Passende 
routes (SLO).
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• Brochure eind juni gereed en gekoppeld aan masterclasses voor sleutelfiguren in het veld.
• Wat is de rol van de inspectie? Individuele inspecteur zit op eigen lijn… Wel overleg met  

de inspectie over de brochure (‘een enkeling’). Inspectie: december. Je moet in ieder  
geval goed documenteren wat je in het voortraject hebt gedaan voor de leerling; je zou er 
eigenlijk alles aan moeten doen dat je geen OPP hoeft op te stellen. Streven leerling ‘waar 
wat mee is’ zo veel mogelijk bij de groep houden (groepsplan en verdiept traject), want 
anders moet je OPP-werk doen. Niet koste wat kost in de groep houden is ook niet goed.

• Dispenseren: dan haal je toekomstperspectief van leerlingen weg. Dat moet je goed  
onderbouwen met je OPP. Beredeneerd dispenseren én in gesprek met ouders, vroegtijdig.

10.45 uur – Discussieronde 1: Competenties werken vanuit een OPP
1  Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 

in het basisonderwijs voor leerkrachten? 
• Praktijkvoorbeeld: teambespreking waarin student groepsplan en OPP had gemaakt.  

Formule van leerrendement was handig. Leerkrachten werden daar blij van, maar gevaar:  
te plat in te vullen met alleen toetsresultaten. Voortraject en factoren ook meenemen.  
In je scholing daar ook goed op wijzen.

• Differentiatie op groepsniveau: voor hele groep clusteren en dan binnen die clusters richten 
op aantal leerlingen dat ondersteuning nodig heeft met meer gedifferentieerde aanpak.  
Wat werkt het beste voor de leerlingen in het geheel?

• Men kijkt vervolgens naar de methode en beperkt daartoe. Niet vanuit leerlijnen werken. 
Niet alleen cognitieve kant. Ook sociale kant: rekenen ook nog leuk blijven vinden en met 
enthousiasme aan het werk. Motor bij leerling aan de gang krijgen en niet alleen van  
leerkracht. Vraagt cultuuromslag en leerkracht als instrument. Cijfers geeft vastigheid.  
Leerlijnen is ‘retemoeilijk’. 

• Worden leerkrachten overvraagd (met name starters)? Moet je ervaren leerkrachten inzetten 
om die te ondersteunen? Kanjers verzuipen in het grote vak. Oudere leerkrachten vinden dit 
vaak heel moeilijk: niet zo opgeleid. Jonkies hebben nieuwe ideeën en maken groepsplan 
(moeten in de school heel veel in hun eentje doen); zittende groep is ook moeilijk en heeft 
nog veel te leren. 

• Ervaringen in Canada: we zijn hier niet opgeleid met leerlijnen en tussendoelen, maar met 
methodes; daar wel: globale plannen, leerkrachten worden bij elkaar gezet: wat willen we 
bereiken, met elkaar uitwerken, evalueren en reflecteren en dan weer verder. Niet in  
groepjes leerkrachten werken (dus alleen je eigen vermogens die je inzet). Heel moeilijk 
omslag te krijgen: tijd, opleiding, cultuur.

• Inspectie ook niet zo toetsen op methode. Als leerkrachten niet met leerlijnen kunnen  
werken, gebruik dan alsjeblieft de methode. 

• Ook methodeverstrekkers: in hoeverre kunnen ze leerkrachten helpen door methodes  
transparanter te maken: er zijn al voorbeelden met leerlijnen erin gezet. 

• Als je goed zicht heb op leerlijn (en cruciale leermomenten) kun je de methode ook goed 
inzetten. Je methode als middel en niet als doel. 

• Heb lef om te kiezen in de methode (en omgaan met ouders: vraag mee te denken).  
Heeft met de leerkracht als persoon te maken (angst, onzekerheid, weinig tools in handen).

• Ervaringen in Zweden: ga in gesprek met de leerling: jij doet ertoe en wat heb je nodig. 
‘Geen tijd’ is ‘smoes’. Studenten moeten dit vanuit de opleiding: gaat een wereld voor ze 
open. Zou je voor zittende leerkrachten ook willen (ogen open na groepsplan, na gesprekken). 

• Cultuur is nodig en aansturing van het management: ook voor leerkrachten hoge  
verwachtingen hebben (en daar gesprekken over hebben). 

• Moet je niet op het niveau van het individu bekijken, maar als schoolorganisatie (in leerlijn 
niet goed en niet direct persoon: dat is het einde van het traject). De staande praktijk is dat 
je met hele school bezig bent met kwaliteit.

• Het is anders in groep 8 dan in onderbouw. Allemaal onderdeel van een school. Aantal  
competenties moet je met zijn allen hebben. Doordenken over bijvoorbeeld spelling in 
groep 5; andere over rekenen meer specialist. Gezamenlijk kennisdomein van je school.  
In dat geheel moet je werken.
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• Kans: lerarenregister komt er aan: aantal jaren naar opleiding moet je aantoonbaar scholen.
• Metacognitie: is moeilijk. Wat gebeurt er in hoofden van leerlingen? Welke vragen kan ik stellen 

en wat doe ik met de antwoorden die er komen? Als leerkrachten dit pakken gebeurt er wat, 
maar dan is er nog steeds veel te doen. Binnen je team ook mensen op vermogens inzetten.

2 Welke competenties zijn nodig voor werken vanuit een ontwikkelingsperspectief?
• De vragen komen nu nog veel vanuit IB’er. Werken met opbrengsten en groepsplannen,  

en IB’er doet zorg.
• Het is wel taak en verantwoordelijkheid van leerkracht: heeft ook al heel veel ‘andere 

informatie’ over de leerling. Moet zich er ook verantwoordelijk voor weten. Als team en 
directie en IB’er samen voor gaan zitten: vraag ook durven stellen. 

• Noord West: cursussen nu voor leerkrachten (eerst IB’er geschoold: inhoud én coaching  
van leerkrachten: doe het niet allemaal zelf; wel betrokken zijn, maar niet uitvoerder).  
De inspectie beoordeelde hier op en nu scholing. En IB’er bewaakt zorgstructuur.

• Wel vraag van leerkracht: hoe organiseer ik het klassenmanagement en hoe organiseer ik 
momenten van zelfstandig werken (inclusief: hoe laat ik los). Kijk in je weekrooster en niet in 
alle stukjes per dag. Of over hele middenbouw bijvoorbeeld werken zodat je op bepaalde 
momenten in de week anders kan organiseren. Dat is niet de vraag van de leerkracht; die 
impuls komt van buiten.

• Leerkracht wil minder leerlingen in de groep (maar heeft pas effect beneden de 12).
• Aansluiten onderwijs en opvang, ouders erbij betrekken: nog heel ver van bed.
• Oplossingsgericht denken over de grenzen heen. 
• Ze zijn opgeleid als doeners, uitvoerend en niet om keuzes te maken, boven de methode te 

staan. Er wordt geen les voorbereid. Management moet ook ondersteunen.

Competenties
• Basale kennis (en alle kennis gebruiken die er al is bijvoorbeeld in methodes: handleiding 

wordt niet gelezen), lef, metacognitie, klassenmanagement.
• Kennis wendbaar toepassen. Reflectie.
• Inzicht.
• HBO+-niveau (en niet MBO+).
• Goede leerkrachten weten dat ze goed moeten voorbereiden.
• Weinig cultuur om vragen aan elkaar te stellen, elkaar aanspreken.
• Combineren (geeft diepte) van analyse van toetsresultaten, combineren met andere  

gegevens (betrokkenheid, motivatie), kijken naar jezelf.
• Leerkrachten hebben geen verwachtingen van leerlingen; ouders ook niet (en naar ouders 

niet gecommuniceerd).
• Tools ontbreken om rond te krijgen.

11.30 uur – Pauze

11.45 uur – Discussieronde 2: Rol van de lerarenopleidingen
1 Op welke wijze kunnen deze competenties het beste verworven worden? Binnen welk kader? 
• Vanaf Pabo 2 opgevoed met HGW, denken vanuit leerlijnen: voortgezet met Pabo 3 en 4. 

Je moet steeds je curriculum aanpassen. Gerichtheid op vernieuwing, ook investeren in je 
eigen collega’s (kennis en visie verschilt). 

• Nieuwe begrippen worden verweven opgenomen.
• Er is wel ruimte in curriculum: hechte band in Nijmegen tussen vakgebieden (taal, rekenen 

(meer dan bij geschiedenis en aardrijkskunde minder)) en orthopedagogiek en onderwijs-
kunde. Opdrachten vormgeven: doe je steeds vanuit nieuwe ontwikkelingen. “Beste juf van 
Nederland worden.”

• Zie de leerling: is steeds meer de visie van de Pabo Zwolle. Ontwikkelingsgericht onderwijs 
als idee van goed onderwijs.

• Leervraag klas 3: grote opdracht. Groepsplan maken: leerling analyseren op rekenen, taal en 
pedagogiek, in gesprek met ouders, literatuur. Vier/vijf maanden mee bezig.

• Gespreksvoering, bijvoorbeeld met ouders praatje maken.
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• Hoe kijk je naar het team, de leerling, de ouders. 
• De mentoren in de praktijk horen nieuwe dingen van de studenten, bijvoorbeeld cruciale 

leermomenten.

Nieuwe leerkrachten: hebben al meer meegekregen op nieuwe terrein, maar wel de vraag: ‘Hoe 
krijg ik dat voor elkaar?’ (klassenmanagement). Angst om om te gaan met uitgestelde controle: 
durven los te laten; wendbaarheid, wanneer zet ik wat in. 
Begeleiders zouden meer ruimte kunnen geven dan wat nu gebeurt (voorbeeld van oudergesprek, 
worden nog wel lastig geworden). Voel je je gesteund in je team?

Nascholing
• Gesprekken met grote schoolbesturen (Optimus). Vorig jaar vragen gesteld die hebben 

geleid tot nascholing. Met geluk komen de mensen die je nu opgeleid hebt in de  
vervangingspool. Geen vaste aanstellingen. Als ze wel binnen scholen komen, worden ze 
ondergesneeuwd.

• Masteropleidingen: daar bereik je ook veel (zittende) leerkrachten mee. Die mogelijkheid 
ook benutten als je met dit thema bezig bent.

• Werken met een OPP nog niet zo, maar wel werken met groepsplannen (geen master, maar 
wel met besturen praten over Pabo+; nog net geen lerarenbeurs, want dat niveau is het 
niet; kortdurende nascholingsactiviteit (Nijmegen richt zich op individu; Zwolle richt zich op 
teams); zie Prestatiebox in de toekomst.

2  Welke bijdrage leveren de lerarenopleidingen? Wat is daarvoor nodig? Zijn er al good  
practices?

• Hoe zorg je het dat kennis beklijft van OBD: ze gaan het zelf maken, OPP maken, echte 
leerkrachten. Format (door inspectie ook naar gekeken, 3 pagina’s inclusief activiteitenplan; 
andere zijn bijvoorbeeld 25 pagina’s) en voorbeeldcasus: daar gaan scholen mee verder.  
Op de meeste scholen zitten begeleiders ook in zorgteam (als orthopedagogen; zit  
directeur ook in): zie je OPP, hoe is het afgelopen periode gegaan, lukte het doelen te halen, 
zo vervolg in beeld. IB’er coacht. 

• Balans cijfers en leerling: belemmerende en bevorderende factoren bieden kans.
• OBD Noord West: neem leerlingen tot en met groep 5 zo veel mogelijk met de leerlijnen. 

Daarna ontwikkelingsperspectief en kijken naar je aanbod en keuzes maken. Ook blijven 
oefenen met wat ze wel willen. 

• Keuze meenemen in instructie en geen isolement. Of aparte instructie en geïsoleerd werken 
van leerling. Zoek naar wat leerlingen nodig hebben en maak daar keuzes in.

• Moet meer input komen over uitstroomprofielen/niveaus (SLO). Aan de hand van de thema’s 
van de kerndoelen zou je dat moeten kunnen ontwikkelen.

Implementatie 
• Als school training inbedden in schoolontwikkeling en ondersteuningsprofiel. In gesprek  

met bestuur en directie over implementatie (kwaliteitszorg, professionaliseringsbeleid, 
gesprekscyclus: integrale aanpak). Zie ook zwakke scholen: eerst goede analyse en dan 
aanpak op drie lagen van bestuur, school, klas; pendelen met samengestelde teams van 
begeleiders. 

• Impuls kan ook inspectiebezoek zijn. Als leerkrachten zien dat het werkt, kan dat ook de 
urgentie geven en dat kan ook ingang zijn.

• Samenwerking Pabo en OBD’s: stevig staan en meer krachten bundelen, bijvoorbeeld in 
contacten met grote schoolbesturen. Ook: studenten Pabo en nascholing van leerkrachten 
van opleidingsscholen: meerwaarde.

Zorgstructuur
• Geen voorwaarde om training te starten. Ze merken zelf dat die structuur niet goed is.  

Geeft urgentie van onderop. Is betere slag.

12.30 uur – Afronding en lunch
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 Bijlage 6 – Resultaten oriënterende gesprekken

Deelonderzoek

In de voorstudie zijn oriënterende (groeps-)interviews gevoerd met leerkrachten en directies van 
SBO- en SO-scholen die veel ervaring hebben met het werken vanuit ontwikkelingsperspectief. 
In mei en juni 2012 hebben de oriënterende gesprekken plaatsgevonden voor het project  
‘Ontwikkelingsperspectief in het regulier basisonderwijs’. De gespreksleidraad was gebaseerd  
op onderstaande mindmap.

De bevindingen van de gesprekken met de volgende gesprekspartners worden in deze bijlage 
weergegeven:

8 mei 2012 Kees Wamelink, preventief ambulant begeleider
SWV Duin- en Bollenstreek

9 mei 2012 SWV Zuid-Holland Zuid:
Ester Stam, IB’er , Het Accoord, BaO
Monica van Sprang, Kim, BaO
Jennifer de Wijs, De Kameleon, SBO
Diane Wentholt, De Steenen Kamer, SBO

14 mei 2012 Michaëlschool, SBO:
Eva Naaijkens, directeur 
Monique Teske, leerkracht groep 7/8 + taalcoördinator
Rianne Berkelaar, orthopedagoog
Ria van Aarle, IB’er + adjunct-directeur

23 mei 2012 Jos de Koning
Directeur Inspecteur S. de Vriesschool (V)SO, Den Haag

4 juni 2012 Lilian Lucassen
IB’er, obs Broekhem in Valkenburg 

26 juni 2012 SWV Duin- en Bollenstreek:
Petra Meirink, bs De Beekbrug
Wendy Zwart, bs de Leerwinkel
Cock van Wickeren, bs De Klarinet
Chantal Wiering, bs de Springplank

Context

De betrokkenen zijn bij het OPP betrokken in verschillende stadia van implementatie.
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Ontwikkelingsperspectief 

Allereerst is aan de praktijkdeskundigen gevraagd voor welke leerlingen ze een ontwikkelings-
perspectief benoemen:
• SBO en SO: alle leerlingen;
• regulier basisonderwijs: 
– alle leerlingen is niet haalbaar;
– vanaf groep 6;
– met anderhalf jaar achterstand of meer en niet niveau groep 7 gaan halen;
– die extra zorg ontvangen hebben, toch vastgelopen zijn en nu een eigen leerlijn/arrangement 

aangeboden krijgen.

In het OPP zitten volgens de betrokkenen vervat:
• historie;
• ontwikkeling per jaar; 
• data: overzicht per vakgebied;
• leerrendementsverwachting (per vakgebied);
• didactische voorspelling per drie periodes in schooljaar;
• verwachte uitstroomniveau en uitstroombestemming met motivatie;
• stimulerende en belemmerende factoren;
• integratief beeld;
• onderwijsbehoeften;
• arrangement dat aangeboden wordt: plan met doelen.

Het OPP wordt 2x per jaar met ouders besproken.

Stappen in het werken met een ontwikkelingsperspectief

Per stap is gevraagd wat de betrokkenen doen, welke knelpunten ze ervaren en welke competen-
ties benodigd zijn. Daar de competenties veelal een logisch gevolg waren van ervaren knelpunten, 
worden die niet in deze paragraaf opgenomen.

Wat doe je bij het benoemen van de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de 
leerling? 

Basiselementen zijn:
• resultaten van het Cito-LVS;
• de leerrendementsverwachting per vakgebied;
• factoren die de ontwikkeling en leren stimuleren en belemmeren: in leerling, in groep/school 

(medeleerlingen, rol leerkracht), in gezin;
• onderzoeksgegevens (bijvoorbeeld IQ, maar ook wat er al extra is gedaan);
• verklarend, integratief beeld;
• verwachte uitstroomniveau per vakgebied en verwachte uitstroombestemming;
• plan: doelen, aanbod en evaluatie; voor een deel worden het aanbod en de organisatie in 

het groepsplan beschreven.

Knelpunten bij het benoemen van de onderwijsbehoeften zijn:
• jonge leerlingen;
• doelgericht werken;
• koppelen aan groepsplan (bij disharmonische ontwikkeling) en klassenmanagement;
• leerlingvolgsysteem: analyseren en interpreteren van gegevens, cijfers en totaalbeeld;
• gespreksvoering met ouders en leerling;
• gebrek aan kennis op aantal terreinen (SMART doelen stellen, leerlijnen, gedrag en werk-

houding);
• onvoldoende competenties (inclusief reflecterende, onderzoekende houding) van leerkracht;
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• verwoorden onderwijsbehoeften is moeilijk: omslag van probleemgeoriënteerd denken naar 
denken in kansen en behoeften;

• faciliteiten (inclusief tijd en formatie voor het invullen en gesprekken voeren);
• afspraken in zorgstructuur (ZT, ZAT);
• taakverdeling: als de IB’er een centrale rol heeft bij het opstellen van het OPP én leerkrachten 

nog geen voordeel ervaren, worden de leerkrachten geen eigenaar.

Wat doe je bij het vertalen van langetermijndoelen in kortetermijndoelen: vakspecifiek en  
leergebiedoverstijgend (leerroute, leerlijnen)? 

• Doelen stellen in:
–  te behalen vaardigheidsscores op Cito-toets, functioneringsniveau of te behalen  

leerrendement;
– vakinhoudelijke doelen (ijkpunten, op hoofdlijnen voor een bepaalde periode);
–  leergebiedoverstijgende doelen voor sociale competentie en leren leren  

(exucatieve functies). 
• Dispenseren: overslaan/weglaten in de methode of op een makkelijker niveau aanbieden; 

op andere onderdelen doet leerling gewoon mee uit methode.
• Uitgaan van hoge verwachtingen. 
• Verantwoording afleggen (naar ouders, naar inspectie). 

Knelpunten bij het vertalen van de langetermijndoelen in kortetermijndoelen zijn:
• kennis van en inzicht in leerlijn ontbreekt: 
• vakspecifiek en leergebiedoverstijgend, over eigen leerjaar heen;
• instroomvereisten uitstroombestemmingen;
• passend doelen stellen op basis van verzamelde gegevens;
• inzicht in einddoelen uitstroomniveau en afgeleid tussendoelen per leerjaar;
• moeilijk methode los te laten;
• waarin dispenseren of op makkelijker niveau aanbieden: keuzes maken is moeilijk;
• risicomijdend gedrag: lage verwachtingen.

Wat doe je om planmatig en doelgericht een aanbod te plannen voor de leerlingen waarbij je 
uitgaat van verschillen tussen leerlingen? Wat doe je bij het beredeneerd en doelgericht keuzes 
maken in leerlijnen en leerstofaanbod?

Plannen van een aanbod om deze doelen bij de leerling te bereiken, integreren in groepsplan en 
afstemmen met methode. Wel instructie, verwerking, opdrachten aanpassen naar leerling met 
OPP: dat doet groot beroep op klassenmanagement en instructievaardigheden.

Knelpunten in dit kader zijn:
• kijken naar wat wel goed gaat;
• doelen stellen en koppelen aan leerstofaanbod;
• OPP integreren in groepsplan;
• klassenmanagement: differentiëren bij geven wat leerling qua instructie en verwerking nodig 

heeft én niveauverschillen in de groep (behapbaar, instructietijd);
• gevaar van sociaal isolement leerling: verwerking in eigen klas;
• geen keuzes maken voor leerling, leerling blijft het zelfde aangeboden krijgen als de andere 

leerlingen;
• niet aansluiten bij de leerstijl van de leerling: het is vaak meer van hetzelfde in plaats van 

een andere instructie en verwerking;
• voeren van gesprekken met leerlingen en ouders;
• opbrengstgericht werken (analyseren opbrengsten en ontwikkeling leerling);
• reflectie op eigen handelen van leerkracht;
• niet ingebed, bijvoorbeeld in HGW / 1-zorgroute en geen eigenaar;
• tijd;
• meerwaarde ervaren van OPP.
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Wat doe je in groeps- en leerlingbesprekingen om de ontwikkeling te monitoren, interpreteren, 
evalueren en zo nodig bij te stellen? 

Monitoren en evalueren OPP gebeurt op nog heel verschillende manieren:
• in groepsbesprekingen;
• in leerlingbesprekingen;
• in zorgteam van school (met externe onderwijsdeskundige en iemand van CJG);
• in gesprek met ouders (met leerkracht en/of intern begeleider);
• reflectie op het eigen handelen.

Knelpunten bij het monitoren en evalueren van het OPP zijn:
• niet systematisch de ontwikkeling en (toets)resultaten geanalyseerd op wat de consequenties 

zijn voor het uitstroomniveau;
• interpreteren van de ontwikkeling van een leerling: hoe kun je een daling of stijging  

verklaren;
• doelen evalueren: kan alleen als ze SMART zijn;
• gesprekken met leerlingen en ouders;
• grote verschillen tussen ouders;
• reflectie op eigen aanbod.

Organisatie van de ondersteuning in de school

Wat zijn ieders taken en verantwoordelijkheden in school ten aanzien van werken vanuit een  
ontwikkelingsperspectief?

• IB’ers, interne coaches, orthopedagoog zijn betrokken bij opstellen van het OPP en  
bespreking met leerkrachten. 

• Leerkracht bespreekt OPP met ouders (eventueel met zorgdeskundigen erbij).
• Format opstellen of inkopen (door zorgdeskundigen en schoolleiding).
• Cyclisch werken binnen de school (alle niveaus).
• Schoolleider en team:
– vaststellen ondersteuningsprofiel;
– indelen groepen bij leerkracht op basis van benodigde en beschikbare competenties.
• Goede zorgstructuur (HGW / 1-zorgroute): interne zorgcommissie (zorgteam) en extern 

zorgadviesteam.

Implementatie

De volgende actoren zijn betrokken bij de implementatie van het OPP:
• IB’er, kwaliteitsmedewerker, interne coach is spil in implementatieproces;
• IB’er en PAB’ers bieden ondersteuning;
• leerkracht managet de klas;
• schoolleider initiator, neemt beslissingen;
• protocol samengesteld binnen SWV dat scholen/besturen op maat maken. 

Professionalisering gebeurt door:
• workshops in SWV voor IB’ers;
• studiemiddagen met teams en (midden)management.

Het format voor OPP wordt verkregen door:
• zelf te ontwikkelen;
• leerlingvolgsysteem levert het;
• kopen (NOB).
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Bevorderende factoren bij de implementatie zijn:
• zelf meerwaarde zien voor welbevinden van leerling;
• oriënteren bij anderen die al ervaring hebben;
• ondersteunende en heldere structuur (één trekker, stuurgroep, werkgroep);
• goede planning;
• format voor OPP ontwikkelen of kopen;
• goed LVS en registratiesysteem;
• cyclisch werken (opbrengsten bewaken);
• kennis-, competentie- en ervaringsontwikkeling leerkrachten;
• praten met en betrekken van leerlingen en ouders;
• taakverdeling;
• intern overleg en teamevaluaties;
• tijd en andere faciliteiten;
• enthousiaste directie;
• goede zorgstructuur (HGW / 1-zorgstructuur);
• cultuur op school: anders mogen zijn (van leerlingen), handelingsonbekwaam mogen zijn  

en fouten mogen maken als je wilt leren (van leerkrachten);
• andere, ondersteunende materialen aanschaffen (methodes, leerpleinen inrichten):  

afstemmen op je uitstroomprofielen;
• wees als school niet te trots om ook mensen van buiten naar binnen te halen en aan te  

geven dat je sommige dingen niet kunt.

Belemmerende factoren bij de implementatie zijn:
• werkbaar en tijd;
• doelen formuleren;
• kennisachterstand en onvoldoende computervaardigheden (LVS);
• onvoldoende basiszorg;
• arbeidsintensief en administratieve last;
• weerstand bij leerkrachten;
• spanning talenten leerlingen en wensen van de maatschappij.

Meerwaarde van het OPP

De meerwaarde van het OPP is volgens de praktijkdeskundigen:
• geloven in leerlingen aan onder- én bovenkant: talenten in plaats van tekorten;
• proactieve houding school: sturend karakter, gericht op lange termijn;
• hoge verwachtingen geven hoge resultaten;
• leerlingen hebben invloed, grip op hun eigen leerproces, succeservaringen, uitdagingen;
• bespreking van perspectief met leerling en ouders;
• houvast voor leerkracht en anderen in de klas (leerlijnen, opbrengsten);
• minder werk dan hele handelingsplangebeuren;
• groepsbesprekingen in plaats van leerlingbesprekingen.

Training 

Basisvoorwaarden voor een training rond OPP zijn:
• als directie er achter staan en leerkrachten ondersteunen;
• IB’er eerst scholen in OGW en OPP en dan leerkrachten scholen in leerlijnen,  

klassenmanagement, doelen  handelen  organiseren;
• dat het onder schooltijd kan;
• voor welke leerlingen; 
• OPP als werkbaar document/format hebben;
• duidelijke afspraken in zorgstructuur (school, ZAT, SWV).



72 Werken met een ontwikkelingsperspectief in de praktijk van de basisschool

Ingrediënten van de training zouden moeten zijn:
• rol van pedagoog;
• omslag in denken naar onderwijsbehoeften;
• doorgaande leerlijn weten;
• observeren en analyseren (cyclus van HGW en OGW);
• kennis van scores, Cito’s en dle’s en dergelijke: interpreteren van toetsgegevens;
• doelen kunnen formuleren  kennis van vervolgonderwijs ‘groep 9’;
• formuleren waarom je een OPP moet en kunt formuleren;
• gesprekken met leerlingen voeren;
• gesprekken met ouders kunnen én durven voeren;
• als didacticus durven keuzes leren maken in leerstof en differentiëren;
• klassenmanagement;
• plannen;
• samenwerken met externen;
• reflectie op eigen handelen, aanbod en resultaten;
• bewust van nut van transparantie, openheid en delen;
• HGW.
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 Bijlage 7 – Uitproberen in de praktijk: vijf scholen in de schijnwerpers

Op de scholen is rond de zomer van 2012 het eerste contact geweest tussen de externe adviseur, 
de directeur en de IB’er. Voorafgaande aan de trainingsbijeenkomsten is eerst een presentatie aan 
het hele team gegeven over de beleidscontext, het waarom, de uitgangspunten en basisstappen 
van het OPP, de inbedding in HGW en de 1-zorgroute. De drie trainingsbijeenkomsten hadden  
als doel minimaal drie leerkrachten (en de IB’er) vaardiger te laten worden in het opstellen,  
doelgericht plannen en uitvoeren als ook het cyclisch evalueren en bijstellen van het OPP. 
Bij de afronding van het project zijn de resultaten aan het hele team gepresenteerd. 
Zo mogelijk lichten ook de betrokken leerkrachten toe wat het traject ze heeft opgeleverd,  
wat het de leerlingen heeft opgeleverd en wat successen en knelpunten waren.
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De Wichelroede in Udenhout

Context

Basisschool De Wichelroede is een katholieke basisschool gelegen in het dorp Udenhout. 
De school valt onder het bestuur van de stichting Tangent. Het is een grote school: 15 groepen 
met 330 leerlingen (twee tot vijf leerlingen met een rugzak), verdeeld over een onderbouw- en 
bovenbouwlocatie. Op De Wichelroede deden de IB’ers en de leerkrachten van groep 6, 7 en 
8 mee aan het project. Basisschool De Wichelroede is een Meervoudige Intelligentie-school. 
Leerstof wordt op meerdere manieren aangeboden passend bij de meervoudige intelligenties 
op basis van didactische structuren. Er wordt gebruikgemaakt van reguliere methoden met ‘een 
eigen draai’. Daarnaast wordt gewerkt met een leerlandschap (hoeken, ateliers, enzovoort) en is 
techniek een aandachtspunt. Binnen het team van leerkrachten wordt gewerkt met experts met 
daaraan gekoppeld werkgroepen: er zijn experts op het gebied van hoogbegaafdheid, rekenen, 
taal, meervoudige intelligentie. De Cito-eindscore lag de laatste drie jaar steeds iets boven het 
landelijk gemiddelde. 

Organisatie van HGW en zorg

Uitgaande van de mogelijkheden van de leerlingen maken alle leerkrachten een groepsoverzicht 
en groepsplan op het gebied van lezen en spelling en geven aan de hand daarvan de les vorm. 
De IB’er heeft een begeleidende, volgende en beoordelende rol naar de leerkrachten. 
Het bestuur volgt het WSNS-beleid. 

Het werken met een groepsoverzicht en groepsplannen, het denken vanuit onderwijsbehoeften 
en de wijze waarop leerkrachten lessen voorbereiden (doelgericht en planmatig) zijn bij de start 
van het project voor de directeur en IB’er al successen waar ze trots op zijn.

Er is een intern en extern zorgteam die respectievelijk 8-10 keer en zes keer per jaar vergaderen. 
Drie keer per jaar worden groepsbesprekingen georganiseerd: een toelichtend document gaat  
in op doelen, voorbereiding, een voorbeeld en een handreiking om met LOVS trendanalyses  
te maken. Tijdens de groepsbespreking wordt door de leerkracht en de IB’er het groepsplan  
geëvalueerd en het nieuwe groepsplan besproken. Leerlingen die opvallen/uitvallen (en zo  
mogelijk een OPP hebben) in het groepsplan worden aangemeld voor een leerlingbespreking. 
In de leerlingbespreking worden handelingsgerichte vragen van een leerkracht met betrekking tot 
de individuele leerling besproken. De leerkracht krijgt handvatten voor de aanpak van de leerling.

Resultaten

Het werken met een OPP biedt door het planmatig en praktisch werken aan doelen en  
bijpassende materialen zoeken een kans. Maar ook is het een pittig traject.

De directeur en IB’er zijn er trots op dat het protocol en de stappen zijn ingebed in de eigen 
manier van werken binnen de school. Dat is door betrokkenen zelf gedaan. Er zijn geen extra 
faciliteiten voor ter beschikking gesteld (hoewel de zorgtijd wel was opgehoogd). De betrokken 
leerkrachten wilden zelf participeren en vonden het leuk om mee te doen en hebben zich door-
ontwikkeld.

De volgende resultaten kunnen worden genoemd:
• Het stroomschema is ingebed in het zorgtraject en de zorgkalender. De initiatiefnemer  

kan nog worden toegevoegd in het schema.
• De schema’s met de leerroutes van Passende Perspectieven zijn met de leerlingen  

doorlopen: uitgebreid is op alle gebieden van bijvoorbeeld rekenen ingegaan. 
• De leerlingen worden meer betrokken bij het leerproces.
• Het OPP is meer ingebed bij de leerkrachten: het is meer duidelijk.
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• Op basis van een analyse wordt langer nagedacht voordat de leerkracht tot onderwijs komt, 
een externe inschakelt (orthopedagoog).

• Keuze voor ‘aftoppen’ en niet voor ‘indikken’ van de onderwijsinhoud.
• Op schoolniveau is er rust omdat je weet dat je de goede dingen doet voor de leerlingen.
• Ouders mogen meer meegenomen worden in het OPP, bijvoorbeeld door ook de leerroutes 

te bespreken met ze.
• Je kunt niet voor elke leerling een OPP opstellen.

Succesfactoren waren:
• training kwam precies op het goede moment en was relevant;
• goede IB’er;
• leerkrachten zijn meegegaan in de ontwikkeling;
• begeleiding van de externe adviseur zette de puntjes op de i (na de scholing vanuit het 

samenwerkingsverband).

Knelpunten waren:
• administratie (is zorg van de directeur) en LOVS;
• meenemen van het hele team in het traject;
• kennis steeds weer ophalen als het even stil ligt: het werken vanuit het OPP is nog geen 

routine;
• leerkrachten hebben onvoldoende een onderzoeksmatige houding: verzamelen van  

informatie en de analyse moeten beter;
• vastzitten in leerlijn: voor één leerling is het OPP gestopt: die moest wat harder werken.

Om het OPP meer te borgen moet er in het protocol van handelen opgenomen worden dat de 
ouders meer worden betrokken en dat er duidelijkheid wordt gegeven en dat de betrokkenheid 
van de IB’er wordt vergroot. Toevallig blijven twee van de drie leerlingen bij dezelfde leerkracht  
in het volgende jaar (de derde stroomt door naar het vervolgonderwijs). Het scholen van  
leerkrachten om vanuit een OPP te werken heeft pas zin als je ermee bezig bent en er direct  
mee aan de slag kan.



76 Werken met een ontwikkelingsperspectief in de praktijk van de basisschool

Prins Constantijnschool in Papendrecht

Context 

De Prins Constantijnschool in Papendrecht geeft onderwijs vanuit een christelijke identiteit. 
Deze school is één van de vier protestants-christelijke basisscholen in Papendrecht en gaat uit van 
de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht. Het motto van het bestuur is 
‘Leren met hoofd, hart en handen’, wat door de school is vertaald in ‘Met elkaar, voor iedere  
leerling!’. Aan het einde van groep 8 hebben de leerlingen onder andere onderwijs gekregen 
op het niveau dat bij hen past, hebben ze zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen, hebben ze 
geleerd om hun mogelijkheden te benutten en om te gaan met hun ontwikkelpunten en zijn ze 
zelfstandig en sociaal vaardig. 

De school telt 204 leerlingen (twee met een gewicht en vooralsnog twee met een OPP) en is  
krimpend. Er wordt gewerkt met 9 jaargroepen en soms ook groepsdoorbrekend (met name 
bij lezen op niveau). Klassenmanagement neemt een belangrijke plaats in wanneer het gaat om 
onderwijs te bieden op het niveau dat bij de leerlingen past, wat te zien is in het zelfstandig 
werken van leerlingen, het kiezen van andere taken wanneer ze klaar zijn met hun werk, het geven 
van effectieve instructie door de leerkracht en het geven van instructies aan leerlingen die dat 
extra nodig hebben. Onderwijskundig hecht de school er aan dat de leerlingen een goede basis 
meekrijgen. Drie hoofdprioriteiten zijn gesteld voor de komende jaren: het verder werken aan 
de 1-zorgroute waarbij de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan, opbrengstgericht 
werken op school-, groeps- en leerlingniveau en werken aan een planmatig programma voor de 
verbetering van sociale vaardigheden van leerlingen (Kanjertraining).

De Cito-eindscore lag de laatste drie jaar steeds rond het landelijk gemiddelde. Ongeveer de 
helft van de leerlingen stroomt uit op havo/vmbo-t-niveau. In de afgelopen jaren stroomde de 
andere helft naar het havo/vwo, maar in 2011 is deze groep afgenomen tot een derde van de 
leerlingen die uitstromen. 

De reden om deel te nemen aan het project is dat er hulp wordt gegeven bij het maken van een 
OPP, dat er geleerd wordt te werken met een OPP (vertaalslag naar de groep) en een leerling met 
een OPP goed te begeleiden in de groep.

Welke activiteiten zijn uitgevoerd op de school?

Tijdens het intakegesprek tussen de externe adviseur, de directeur en de IB’er werd een beeld  
van de school geschetst en van de competenties van de deelnemende leerkrachten. Aan de  
voorwaarden voor deelname aan het project is op de Prins Constantijnschool grotendeels  
voldaan.

Voorafgaand aan de trainingsbijeenkomsten is eerst een presentatie aan het hele team  
gegeven over de beleidscontext, het waarom, de uitgangspunten en basisstappen van het OPP, 
de inbedding in HGW en de 1-zorgroute. 

De trainingsbijeenkomsten hadden als doel leerkrachten (en IB’er) vaardiger te laten worden in 
het opstellen, doelgericht plannen en uitvoeren als ook het cyclisch evalueren en bijstellen van het 
OPP. Op de Prins Constantijnschool deden mee de IB’er en de leerkrachten van groep 5, 6, 7 en 
8. De training is verzorgd in vier bijeenkomsten. Tussendoor moesten de leerkrachten opdrachten 
maken en heeft twee keer klassenobservatie en coaching plaatsgevonden. De vragenlijst is ruim 
na de training ingevuld, daar er doorgegaan is met het maken van het OPP.

Bij de afronding van het project zijn de resultaten door de betrokken leerkrachten en IB’er (die dit 
goed had voorbereid) aan het team gepresenteerd. Ook is een interview bij de directeur en de 
IB’er afgenomen.
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Organisatie van HGW en zorg

Op alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zuid-Holland Zuid is op 
initiatief van het samenwerkingsverband gestart met het werken met de 1-zorgroute. “Met de 
1-zorgroute ontwikkelen de scholen een uniform en transparant zorgtraject tussen het handelen 
van de leerkracht op groepsniveau, via het handelen op schoolniveau naar bovenschoolse en 
regionale voorzieningen. Centraal uitgangspunt is dat in de scholen het accent niet langer ligt  
op het denken in termen van problemen bij zorgleerlingen, maar meer in termen van ‘onderwijs-
behoeften’. We proberen zo te ontdekken wat een leerling nodig heeft om een ontwikkelingsdoel 
te bereiken”, aldus de schoolgids. 

Met de 1-zorgroute wordt naar vroegtijdige signalering en adequate begeleiding van leerlingen 
met een specifieke zorgbehoefte gestreefd: de onderwijsbehoeften van elke leerling zijn het  
uitgangspunt voor het samenstellen van het onderwijsaanbod in de vorm van een groepsplan. 
Er wordt gewerkt met groepsplannen op drie niveaus (basisarrangement, verdiept arrangement 
en intensief arrangement), die twee keer per schooljaar door de leerkracht worden gemaakt voor 
rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. De 1-zorgroute heeft een proactief karakter: er 
wordt niet naar leerlingkenmerken, maar naar onderwijsbehoeften gekeken: Wat zal de leerling 
nodig hebben om het komende doel te bereiken en een volgende stap in de ontwikkeling te zetten? 
Ouders zullen waar nodig betrokken worden in het meedenken over de onderwijsbehoeften van 
hun kind.

In de schoolgids staat: “We proberen als school zo goed mogelijk om te gaan met de verschillen 
tussen de leerlingen. Om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen, leggen we regel-
matig de resultaten vast. We kijken hoe ver een leerling is, waar we moeten bijsturen of van koers 
moeten veranderen. De ontwikkeling wordt bijgehouden door middel van observatie en toetsing. 
In de hogere groepen worden er ook schriftelijke overhoringen en repetities gegeven. Van elke 
groep wordt een resultatenmap bijgehouden. Daarin worden de vorderingen van de leerlingen 
ten aanzien van de verschillende vakgebieden bijgehouden. Daarnaast is er voor elke leerling  
een dossiermap waar alle verdere relevante informatie van de leerling in wordt bewaard. …. 
De zorgcoördinator draagt zorg voor het actueel houden van het dossier. Naast de resultatenmap 
en de dossiermap hanteert onze school ook een digitaal leerlingvolgsysteem (ESIS), waarin toets-
gegevens worden bewaard.” 

De school houdt rekening met individuele verschillen door te differentiëren. Twee keer per school-
jaar worden de stappen van de cyclus HGW doorlopen. Leerlingen worden op vaste momenten in 
het schooljaar in een groeps- en leerlingbespreking doorgesproken door de zorgcoördinator en 
de leerkracht. De laatste stap wordt afgerond met een groepsbespreking, waarin het groepsplan 
wordt geëvalueerd en de stappen worden gezet om het groepsplan voor de volgende periode op 
te stellen. Zo nodig wordt een leerling aangemeld voor de leerlingbespreking (van leerkracht en 
IB’er) en/of de consultatiebespreking (van leerkracht, IB’er en orthopedagoog), waarna mogelijk 
extra begeleiding door de leerkracht of een externe specialist blijkt. Er is een intern zorgteam 
(waarvan de kwaliteit door het SWV wordt bewaakt) dat leerkrachten, leerlingen en ouders 
ondersteuning biedt bij specialistische (ortho)pedagogische, (ortho)didactische en psychosociale 
problemen en een extern ZAT (wanneer de problematiek breder is dan alleen schoolzaken vormt 
dit de toegangspoort tot handelingsgerichte (integrale) indicatiestelling voor de onderwijs- 
arrangementen op het niveau van dieptezorg).

Het bestuur heeft kaderstellende uitspraken gedaan binnen het bestuurlijk toetsingskader over 
onder andere opbrengstgericht werken. De directeur-bestuurder bewaakt de resultaten op  
afstand. Op de Prins Constantijnschool is een stuurgroep voor de 1-zorgroute van de directeur,  
de IB’er en vanuit elke bouw een leerkracht. Deze groep stuurt het team aan als het gaat om 
HGW. Zij bereiden (eventueel samen met een onderwijsadviseur) teambijeenkomsten voor en 
begeleiden waar nodig de leerkrachten. De directeur bewaakt het proces, de IB’er de inhoud. 
De 1-zorgroute levert de school dat er naar de leerling wordt gekeken, dat achterstanden worden 
voorkomen door vooruit te kijken en dat de niveaugroepen twee keer per jaar worden ingedeeld.
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Hoe is men aan het werk gegaan met het OPP?

Bij de start

Het samenwerkingsverband is initiatiefnemer voor het werken met OPP’s. Bij de start van het  
project heeft alleen de IB’er een proefversie gemaakt aan de hand van een format. Het is de  
bedoeling dat er een OPP opgesteld wordt voor leerlingen die het niveau eind groep 7 niet  
halen op rekenen, spelling, begrijpend en/of technisch lezen. Daarbij is niet alleen de IB’er 
verantwoordelijk, maar zal er sprake zijn van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerling, 
leerkracht, ouders en IB’er. De ouders worden nog niet betrokken, maar het is wel de bedoeling 
dat ze worden betrokken bij het opstellen van het OPP en het volgen van de ontwikkelingen van 
de leerling (open en transparant richting ouders).

Tijdens het intakegesprek bleek dat de directeur en de IB’er als grootste kans voor het werken 
vanuit een OPP voor hun school zagen: 
• een duidelijker beeld waar een leerling staat zodat de leerling op maat geholpen kan  

worden;  
• afstemming wat een leerling nodig heeft;
• meer planmatig en doelgericht werken;
• een goede samenwerking tussen leerling, leerkracht, ouders en intern begeleider.

De training zal een goed OPP in de klas moeten opleveren, waarbij ‘goed’ is wat aan de eisen van 
de inspectie voldoet én zo geschreven is dat er duidelijk is wat er in de klas met de leerling wordt 
gedaan. Men verwachtte een olievlekwerking vanuit de vier leerkrachten naar het hele team:  
dat het OPP een levend document wordt. Bovendien verwachtte de directeur en de IB’er dat  
de frustratie van leerlingen zou afnemen omdat er voor de leerling een doordachte aanpak zou 
komen. 

Als knelpunt werd tijdens de intake gezien dat er al veel op leerkrachten afkomt en de vraag is  
of dit er nog bij kan. Ook is een vraag of leerlingen met een OPP worden opgevangen in de  
intensieve groep of dat er gewerkt moet worden met een aparte leerlijn. Er was nog weinig 
ervaring met individuele leerlijnen en dan slechts op één vakgebied, namelijk het technisch lezen 
(daarbij wordt op leesniveau gelezen, groepsdoorbrekend daar schoolbreed op hetzelfde moment 
wordt gelezen).

Het groepsplan en de individuele handelingsplannen zijn niet gekoppeld aan ESIS. Het OPP kan 
wel gekoppeld worden.

Gedurende het project

Er is een eigen format voor het ontwikkelingsperspectief dat wordt gebruikt. Voor vijf leerlingen 
(één leerling uit groep 5, 6 en 7 en twee leerlingen uit groep 8) is een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld tijdens de projectperiode.

Het ontwikkelingsperspectief van een leerling in groep 8 is als voorbeeld genomen. Deze leerling 
is een aantal keren in de leerlingbespreking besproken. Dat de leerling goed leerbaar is, instructie 
goed oppakt, een goede werkhouding heeft en in een rustige klas en goede werkomgeving zit 
wordt als protectief beschreven; de dyslexie als belemmerend. Het ontwikkelingsprofiel en de 
leerrendementsverwachting per vormingsgebied wordt in grafieken en scores beschreven. 
Bij ‘motivering en evaluatie’ wordt voor begrijpend lezen aangegeven dat de leerling de taak 
aankan en dat 80% haalbaar moet zijn; bij spelling volgt de leerling een eigen leerlijn en wordt 
gestreefd naar een spellingniveau eind groep 6; voor begrijpend lezen wordt vastgesteld dat het 
doel is dat de leerling AVI-plus beheerst wanneer ze van school gaat én dat DMT-toetsen weinig 
progressie laten zien. De leerling heeft extra zorg gekregen daar haar dyslexie haar belemmert 
het programma van de groep helemaal mee te volgen. 
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Tijdens de klassenobservatie wordt vastgesteld dat in het groepsoverzicht staat dat er voor deze 
leerling (met nog een andere leerling in de groep) een handelingsplan is en bij spelling onder-
steuning wordt gegeven; verder staat er dat er voor deze leerling een eigen leerlijn is. De twee 
leerlingen worden apart gezet bij ‘woorden flitsen’. Het klassenmanagement is duidelijk gericht 
op het uitgaan van verschillen: er wordt gewerkt met weektaken; op basis van het dictee worden 
drie verschillende taken voor de leerlingen gegeven (gedifferentieerd aanbod) én er is sprake 
van rust in de klas waarin leerlingen zelfstandig werken. De interactie tussen de leerkracht en 
de groep en de leerling met het OPP als ook de interactie tussen leerlingen onderling verlopen 
goed. In de klas is sprake van orde: leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt.

Bij de klassenobservaties van de andere leerkrachten zijn de OPP-leerlingen in het groeps- 
overzicht herkenbaar (aparte toetsen, verschillende niveaus) en is het OPP vertaald in een  
herkenbaar aanbod in het handelings- en/of groepsplan. Het groepsplan wordt bijvoorbeeld in de 
klas gebruikt door met verschillende groepen te werken of moeilijke woorden met drie leerlingen 
(waaronder de OPP-leerling met spellingproblemen) aan de instructietafel te lezen. Het klassen-
management is grotendeels gericht op de leerlingen met een OPP: niet altijd is er evenveel 
sprake van een stimulerende leeromgeving, instructievaardigheden of een veilige leeromgeving. 
De interactie en samenwerking rond leerlingen met een OPP is positief. De vorderingen en  
ontwikkelingen van de leerlingen worden bijvoorbeeld bijgehouden in een ‘Ralfi-map’ (elke 
vrijdag op tijd lezen). Als tops van de leerkrachten wordt nog als feedback meegegeven: goede 
terugblik naar de vorige les, overzicht, zicht op de rest van de klas tijdens het werken aan de 
instructietafel, aandacht en warmte (lach), duidelijk articuleren en leerlingen luisteren snel.

Competentieontwikkeling 

Bij de start van het project gaven de directeur en IB’er aan dat de deelnemende leerkrachten  
al beschikten over de meeste competenties rond het werken met een OPP. In mindere mate  
beschikken de leerkrachten over kennis en vaardigheden voor het formuleren van (SMART)- 
doelen en om instructie af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Ook de reflectieve en onderzoeksmatige houding kan nog versterkt worden.

-- - + ++
Kennis en vaardigheden in het bepalen van de  
beginsituatie

X

Kennis en vaardigheden in het definiëren van de 
gewenste situatie

X

Kennis en vaardigheden in het formuleren van de 
doelen

X

Kennis en vaardigheden om instructie af te stemmen 
op de onderwijsbehoeften van leerlingen

X

Kennis en vaardigheden om te differentiëren X

Kennis en vaardigheden om planmatig te werken X

Kennis en vaardigheden in opbrengstgericht werken X

Reflectieve en onderzoeksmatige houding X

Respect voor leerlingen X

Gecommitteerd om in het onderwijs uit te gaan van 
verschillen tussen leerlingen

X

Communicatief vaardig naar collega’s X

Communicatief vaardig in contact met leerlingen X
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-- - + ++
Communicatief vaardig in contact met ouders X

Gezag X

Inhoudelijk vakbekwaam (methodenkennis) X

Oplossingsgericht werkend X

Creatief X

Bij de intake gaven de directeur en de IB’er aan dat alle leerkrachten positief staan tegenover  
de training: de leerkrachten van groep 5 en 6 zijn jong en gedreven en pikken dingen snel op;  
de leerkrachten van groep 7 en 8 zijn gemotiveerd en pakken dingen wat langzamer op. 
Eén leerkracht moet het nut en de noodzaak zien.

Uit de logboeken van de leerkrachten, de IB’er en de adviseur, die na elke bijeenkomst zijn  
ingevuld, blijkt dat de betrokkenen de bijeenkomsten als goed waarderen. 

Leerkrachten

In het begin hebben nog niet alle leerkrachten met groepsplannen gewerkt en groepsplannen 
worden in de trainingsperiode verder aangepast (waarbij wordt verwezen naar het OPP).
In de trainingsperiode is met ESIS gewerkt, is de leerrendementsverwachting per vormingsgebied 
vastgesteld, zijn gegevens voor in het OPP verzameld en verwerkt, zijn gesprekjes met de leerling 
gevoerd, zijn ouders geïnformeerd en hebben er gesprekken met ouders plaatsgevonden, zijn 
plannen van aanpak gemaakt, zijn met de leerling de specifieke manier van werken (bijvoorbeeld 
Ralfi-lezen) gestart en is volgens de eigen leerlijn gewerkt.
De evaluatie is voor de leerling van groep 8 niet in het groepsplan verwerkt, maar in het advies-
formulier voor het voortgezet onderwijs.

Betrokkenen zijn er trots op dat de goede keuze voor de leerling is gemaakt, zijn erachter  
gekomen wanneer de OPP-leerling lezen wél leuk vindt en dat de leerling leest, dat de leerling 
goed en volledig volgens de eigen leerlijn werkt, dat er meer verdieping komt door het OPP en 
dat iets dat eerst onoverzichtelijk leek steeds meer vorm krijgt.

Moeilijk is het om tussen de bijeenkomsten door de bedoeling van de training vast te houden, 
vast te stellen welke informatie (uit ESIS) in het OPP komt en op welke plek dit dan hoort, de  
verwachting en motivering van een score te beschrijven, de methode los te laten, de interventie  
te kiezen, alles te overzien en aanmelden vo, OPP, 1-zorgroute geeft veel administratie.

Wat de betrokkenen nog willen leren in de komende periode is het samenvoegen van theorie 
en praktijk, het plan nog meer aanpassen aan de leerling, een praktische aanpak om doelen te 
bereiken en rendement te behalen, het plan integreren met het groepsplan, welke leerlijnen en 
interventies zijn te gebruiken, prioriteiten stellen en de tijdsplanning.

Als zaken die daarvoor nodig zijn van de school, in bijeenkomsten en bij klassenbezoek, worden 
daarbij genoemd:
• tijd;
• tips;
• begeleiding bij het opstellen in praktisch invullen van het OPP;
• materiaal;
• kennis over dyslexie, leesproblemen en motivatie;
• kennis over doelen, leerlijnen en interventies;
• een duidelijk en goed werkbaar format.



Bijlagen 81

IB’er

De IB’er heeft de formulieren voor ESIS geschikt gemaakt, opgelet dat het OPP volledig wordt, 
hulp geboden aan collega’s binnen de school en aan collega’s buiten de school. Ze is trots dat ze 
het werken met OPP’s weer ziet zitten, maar vindt het moeilijk om de tijd te vinden om aan de 
slag te gaan met het OPP. Ook is ze trots op de inzet van haar collega’s. De IB’er wil nog leren 
een passend aanbod c.q. programma te maken voor leerlingen met een OPP, waarbij de methode 
losgelaten wordt. Tijd, kennis, materiaal, leerlijnen en voorbeelden zijn nog nodig daarvoor. 
Voordoen is een goede werkwijze om van te leren.

Opmerkingen externe adviseur

De leerkrachten hebben de volgende competenties ontwikkeld tijdens de trainingsperiode:
• kijken naar leerlingen vanuit een ander perspectief (kansen in plaats van problemen);
• nadenken over het verklarend beeld op basis van de scores en overige factoren;
• denken vanuit behoeften van de leerling;
• beter analyseren en diagnosticeren van de leerbehoefte van de leerling;
• kritisch kijken naar het beeld dat uit de analyse komt;
• denken en werken vanuit leerdoelen;
• plannen van een aangepast lesaanbod;
• formuleren van succescriteria;
• volgen van de leerling in het leerproces.

Leerkrachten hebben wat betreft het werken vanuit ontwikkelingsperspectief nog nodig:
• denken in grote lijnen;
• loskomen van die ene leerling;
• hulp bij het plannen van het onderwijsaanbod. “De leerling moet dit leren, maar hoe doe ik 

dat?”;
• hulp bij de keuze maken in het materiaal op het moment dat de methode losgelaten wordt;
• zicht op leerlijnen.

De leerkrachten kregen voldoende ondersteuning vanuit de school. De school heeft het OPP 
geïmplementeerd: het werken met het OPP wordt in de volgende schooljaren voortgezet. 
Als belemmering in het werken aan het OPP gaven leerkrachten aan zich wel voor te nemen direct 
aan de slag te gaan met het OPP na de bijeenkomst, maar dat dat vaak door drukte toch moeilijk 
was. Er bleek behoefte aan tussentijds samenkomen. Ook is er een extra bijeenkomst gepland.

De adviseur heeft de volgende punten als succesvol ervaren tijdens de bijeenkomsten: 
enthousiasme, inzet en nieuwsgierigheid van de leerkrachten en de bereidheid om te leren, 
samen optrekken van de (drijvende kracht van de) IB’er en de vier leerkrachten en het aansluiten 
van het aanbod op de vraag en behoefte van de school.

Als belemmerend bij de bijeenkomsten werkte het feit dat er te weinig tijd was, dat leerkrachten 
de stap van een OPP naar behoeften van de leerling en lesaanbod een lastige vonden en dat de 
doorlooptijd van het project te kort was om al te zien of de interventie tot het gewenste resultaat 
leidt.

Resultaat ten aanzien van het werken vanuit een OPP: wat is er veranderd?

Bij de presentatie aan het team bij de afronding van de training gaven de leerkrachten en de IB’er 
aan dat de training ze ‘tijd, lef en vraagtekens’ heeft gekost. Opgeleverd heeft het (volgens de 
sheet):
• OPP in de klas;
• leerkracht is mede-eigenaar van het OPP;
• compleet plaatje van de leerling;
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• scherper beeld waar we met de leerling naartoe willen werken;
• betrokkenheid van leerling en ouders;
• format voor het OPP waar we goed mee kunnen werken.

Tijdens de trainingsperiode zijn de betrokkenen aangelopen tegen inpassen van het format voor OPP 
in ESIS: ‘Voor wie maak je een OPP?’ en tegen het maken van een passend aanbod.

De Inspectie van het Onderwijs schreef naar aanleiding van het schoolbezoek op 8 januari 2013: 
“Momenteel heeft de school een aantal leerlingen in groep 8 met een eigen leerlijn. De inspectie 
is van mening dat de betreffende leerlingen een reëel perspectief wordt aangeboden op basis 
van een duidelijke beginsituatie en beredeneerde streefdoelen. Deze zijn voorzien van meetbare 
tussendoelen en een bijpassend plannend aanbod. De betreffende leerlingen blijken zich ook 
volgens dit perspectief te ontwikkelen.”

De directeur en de IB’er zijn er trots op dat collega’s er helemaal voor zijn gegaan, positief  
betrokken waren, het proces goed hebben doorlopen en een slag hebben gemaakt. De IB’er 
heeft het gedragen en uitgewerkt. De externe adviseur was een goede match met de betrokkenen. 
Vanaf het begin zaten betrokkenen in een flow en dat werd al tussendoor zichtbaar.

Resultaten:
• andere manier van naar leerlingen kijken (ook de niet-OPP-leerlingen);
• gesprekken voeren met leerlingen;
• compleet plaatje krijgen van de leerling (talenten en kwaliteiten);
• leerlingen worden weggehaald van het continu tegen grenzen aanlopen en leren ontdekken 

dat ze dingen wel kunnen;
• andere manier van werken: van individueel handelingsplan naar OPP: van hiaten repareren 

naar kansen en vooruitkijken;
• leerkrachten merken dat door intensief en anders te begeleiden leerlingen tot meer komen 

dan ze verwachtten (bijvoorbeeld geen E meer voor lezen van dyslexie-leerling);
• wegen leren kennen om te bewandelen om tot een passend aanbod te komen; 
• zorgcoördinator hoeft niet alleen het wiel uit te vinden, maar werkt samen met de vier  

leerkrachten uit de bovenbouw.

Succesfactoren waren:
• faciliteren in tijd;
• enthousiasme van leerkrachten en IB’er;
• heldere bijeenkomsten tijdens de training: delen van informatie en theorie is zinvol en een 

basis voor de praktijk.

Knelpunten waren:
• het ‘komt er wel bij’: er wordt veel tijd in één OPP-leerling gestoken;
• onrust: je moet veel uit de kast halen om vanuit het OPP te werken;
• passend aanbod maken: het is eng om de methode los te laten; kennis en materialen zijn 

nodig om tot een juist onderwijsaanbod te kunnen komen;
• gesprekken met ouders komen voorzichtig tot stand als het gaat om de uitstroom- 

bestemming te bespreken;
• twee uur theorie en luisteren tijdens de bijeenkomsten is wel veel (basis is er al wel);
• het format voor het OPP is een levend document, want is het nog niet helemaal af. Moet 

een ‘werkplan’ worden onder de groepsplannen. Dit zal tijdens 1-zorgroutebijeenkomsten 
en werkgroepen verder besproken en doorontwikkeld moeten worden.

Het werken met het OPP wordt volgend schooljaar verbreed (onder andere via duo-collega’s) en 
geborgd in de zorgkalender (ijkmomenten en administratief op papier en digitaal). De vraag is 
nog wat dit voor het ontwikkelingsprofiel van de school gaat betekenen. Ook ‘waaiert’ de kennis 
uit binnen de vereniging.
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Afsluitend 

Als tips voor andere scholen werd nog meegegeven:
• neem je team erin mee;
• de achtergrondinformatie vanuit de training moet je wel tot je nemen (adoptie);
• maak een vertaalslag naar ‘wat betekent het voor mij’;
• verbreden.
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De Beekbrug in Lisse

Context 

De Beekbrug is een knusse school op de grens tussen Lisse en Sassenheim waarin goed onderwijs 
gecombineerd wordt met gezelligheid, een leuke sfeer en veel aandacht voor de leerling. 
Het is een kleine school waar onderwijs wordt gegeven in vier groepen voor 106 leerlingen (geen 
gewichtenleerlingen). Het is een kantoorurenschool: ook na schooltijd is er opvang georganiseerd 
binnen het gebouw. De school valt onder het bestuur van de Sophia Stichting voor Katholiek 
Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek; het is een basisschool op katholieke grondslag. Er is 
één leerling waarvoor een OPP wordt gemaakt (en twee waarvoor dit in de toekomst zal moeten). 
Het rekenonderwijs is een speerpunt in de schoolontwikkeling.

In november 2012 stelde de Inspectie van het Onderwijs vast dat het onderwijs op de Beekbrug 
ernstig tekortschiet. De leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen veel minder  
geleerd dan leerlingen op vergelijkbare scholen. Het kan zijn dat sommige leerlingen het niveau 
niet aankunnen; de school kan niet uitleggen waarom die leerlingen dat niet halen. Tijdens het 
onderzoek van de inspectie bleek dat basisschool de Beekbrug te maken heeft gehad met:
• gebrek aan afspraken over de organisatie van het onderwijs;
• gebrek aan aansturing van de schoolontwikkeling door de directie;
• lage verwachtingen van de leerlingen bij directie en team;
• privéomstandigheden bij de directie en de intern begeleider.

Leerlingen stromen vooral uit naar het vmbo; in 2012 stroomden ongeveer evenveel leerlingen uit 
naar vmbo als naar havo/vwo.

De reden om deel te nemen aan het project is dat er nog veel vragen omtrent het OPP zijn. 
Dit project biedt de kans het OPP dichter bij de leerkracht te brengen. Bij de start van het project 
schrijft de IB’er/RT’er dat de leerkrachten weinig of geen zicht hebben op een OPP. Zij luisteren 
naar de IB’er/RT’er zonder de eigen professionaliteit te gebruiken, proberen dan de ‘opdracht 
van een ander’ uit te voeren en vinden het moeilijk om hier de tijd en de middelen voor te vinden. 
Hierdoor blijft het bieden van passend onderwijs moeilijk te realiseren. Tegelijkertijd kunnen de 
ervaringen met de scholing worden geventileerd en de verdere ontwikkeling van de scholing 
ondersteund.

De leerpunten voor de betrokken leerkrachten liggen volgens de directeur en de IB’er in het  
bepalen van relevante doelstellingen, het SMART formuleren van doelstellingen en het convergent 
differentiëren in de combinatiegroep: de nagestreefde zes niveaus zijn zelden haalbaar.

Welke activiteiten zijn uitgevoerd op de school?

In juni 2012 had de externe adviseur een groepsinterview met verschillende IB’ers en de PAB’er 
van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek, waarbij ook de vraag werd gesteld of men 
mee wilde doen met het project. Voor de geïnteresseerde IB’ers, de PAB’er en de coördinator van 
het samenwerkingsverband is eind augustus een presentatie verzorgd en zijn de opzet en inhoud 
van de pilot besproken. 

In september 2012 is het eerste contact geweest tussen de externe adviseur, de directeur en de 
IB’er. Tijdens het intakegesprek is een beeld van de school geschetst en van de competenties  
van de deelnemende leerkrachten. Aan de voorwaarden voor deelname aan het project is op 
de Beekbrug grotendeels voldaan. Er is voorafgaande aan de trainingsbijeenkomsten geen  
presentatie aan het hele team verzorgd.

De trainingsbijeenkomsten hadden als doel leerkrachten (en IB’er) vaardiger te laten worden in het 
opstellen, doelgericht plannen en uitvoeren als ook het cyclisch evalueren en bijstellen van het OPP. 
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De bijeenkomsten werden binnen het samenwerkingsverband voor drie scholen (Beekbrug, 
Leerwinkel en Springplank), de PAB’er en de coördinator van het samenwerkingsverband  
verzorgd. Op de Beekbrug deed de IB’er/RT’er mee; door diverse omstandigheden moesten  
de leerkrachten afhaken. De training is verzorgd in drie bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussendoor 
moesten de leerkrachten opdrachten maken en heeft nog een klassenbezoek en coaching tijdens 
de nabesprekingen plaatsgevonden. Gezien de problematieken op de Beekbrug heeft alleen 
de IB’er de bijeenkomsten bijgewoond en is er geen klassenbezoek en coaching op de school 
geweest.

Bij de afronding van het project heeft de onderzoeker een interview bij de directeur en de IB’er 
afgenomen.

Organisatie van HGW en zorg

In de schoolgids staat: “Gezien onze visie op de leerling vinden wij leerlingenzorg een belangrijke 
taak van de school. We proberen een leerling op onze school hulp te bieden daar waar nodig is 
om ervoor te zorgen dat een leerling niet vroegtijdig afhaakt. Leerlingen krijgen op maat het  
onderwijs dat nodig is.” De zorg krijgt vorm en inhoud in het werken vanuit de cyclus van HGW 
en omvat vooral het signaleren van alle leerlingen (die uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag  
scoren, die in vaardigheidsscores stagneren of achteruitgaan en waarover de leerkrachten hun 
twijfels hebben), het betrekken van de ouders wanneer analyse/diagnose tot planmatig handelen 
leidt en het inschakelen van externe zorg als de interne zorg ontoereikend blijkt.

Binnen de Sophia Stichting wordt al ruim twee jaar aan kwaliteitsverbetering gewerkt. Met name 
de directies en de IB’ers worden regelmatig uitgenodigd om over de verdere implementatie van 
opbrengstgericht werken na te denken en de volgende stappen binnen het team te nemen. 
Ook vanuit het samenwerkingsverband is de aandacht met name naar schoolleider en IB’ers als 
het gaat om het handelingsgericht werken en er is een protocol OPP. De schoolleider en de IB’er 
hebben vooral over ontwikkelingen op het schoolniveau overleg (trendanalyses, schoolverbeter- 
plannen en evaluaties, ondersteuningsbehoefte leerkrachten, draagvlak voor besluiten). 
De IB’er coacht de leerkrachten tijdens het handelingsgericht werken, overlegt met externen en 
coördineert externe hulp, advies en onderzoek. Vanuit het samenwerkingsverband is een PAB’er 
aangesloten op de school die met name op leerling- en groepsniveau vraagstukken bespreekt en 
observeert in de groepen. Er is een intern zorgteam, maar geen extern ZAT (pilots met school-
nabije ZAT lopen binnen het samenwerkingsverband).

Hoe is men aan het werk gegaan met het OPP?

Bij de start

Binnen het samenwerkingsverband en het bestuur zijn formats ontwikkeld. Binnen de stichting is 
dit format als module OPP ook in het leerlingvolgsysteem (ESIS) ingevoerd: voor de betreffende 
leerling is één OPP waarin alle evaluaties worden verwerkt en de ontwikkeling zichtbaar blijft.

Tijdens het intakegesprek bleek dat de directeur en de IB’er de grote betrokkenheid van de 
leerkrachten bij de leerlingen en hun ontwikkeling als grootste kans voor het werken vanuit een 
OPP voor de school zien. Knelpunt is de tijd om in de combinatiegroepen voldoende te kunnen 
differentiëren.

Voor één leerling in groep 8 werd bij de start van het project al een OPP opgesteld (Meer Handen 
In de Klas op basis van zijn intelligentieprofiel); voor twee andere leerlingen is dit de bedoeling 
(een leerling met een cluster 2-beschikking (ESM) en een leerling met een cluster 3-beschikking 
(langdurig ziek: diabetes 1). 
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De wijze van werken bij het opstellen van een OPP was bij de start van het project als volgt. 
Het OPP is opgesteld door de IB’er/RT’er op basis van analyse- en diagnosegegevens  
(ontwikkelingslijn, capaciteiten, stoornissen en beperkingen), beredeneerd formuleren van het  
verwachte uitstroomprofiel, SMART formuleren van doelen en tussendoelen, opstellen van een 
plan van aanpak om deze doelen te bereiken en regelmatig evalueren en bijstellen van de doelen. 
De noodzakelijke aanpassingen van de leerstof in de klas werd dus in het plan van aanpak door de 
IB’er/RT’er geïntroduceerd en de leerkracht heeft dit overgenomen. Zij heeft weinig medeverant-
woordelijkheid ervoor gedragen. De ouders en leerlingen zelf zijn niet vanaf het begin betrokken.

Het OPP komt in de groeps- en leerlingbespreking bij de start van het project nog niet aan de 
orde. Het OPP wordt ook gemonitord (door regelmatig met de leerkracht, ouders en leerling te 
spreken) en geëvalueerd (met landelijk genormeerde toetsen met metingen en tussenmetingen) 
door de IB’er/RT’er. De laatste evaluatie liet zien hoe goed deze leerling op het verwachte ontwik-
kelingsschema ligt, terwijl de automatisch gegenereerde grafieken dit niet laten vermoeden. 
Dat was een grote opluchting en een groot succes voor alle betrokkenen. Voor het eerst werd het 
nut van een OPP (en niet alleen de extra belasting door extra werk) zichtbaar.

Als knelpunten werden gesignaleerd:
• delen verantwoordelijkheid tussen IB’er/RT’er en leerkracht;
• consequente naleving van geplande differentiatie in de groep;
• opstellen OPP is een tijdrovende, zware klus;
• geen inbreng ouders/leerlingen.
Dit laatste is al opgelost door meer communicatie met ouders en leerlingen.

Gedurende het project

Het protocol OPP van het samenwerkingsverband en de module OPP in ESIS zijn uitgangspunt bij 
het project. 

De leerkrachten zijn in de loop van het project afgehaakt daar er veel andere activiteiten op hun 
bordje lagen (om niet meer ‘zeer zwak’ als stempel te krijgen). Met één leerkracht is na afloop  
nog over de pilot gesproken: ze gaf aan er niet veel aan gehad te hebben. “De verhalen waren te 
theoretisch. Ik begreep niet waar ik die in de praktijk kon brengen.” Ze gaf aan dat begeleiding 
en theoretische input gekoppeld aan het direct invullen van het OPP in ESIS voor haar meer  
opgeleverd zou hebben (en nog meer als ze dan direct tijd had gekregen om het ook daad- 
werkelijk in te vullen). Voor de IB’er (die gewend is om literatuur te bestuderen, te begrijpen 
waarom wat zinvol is en hoe ze dit het beste aan kan pakken in de praktijk) was de pilot OPP  
goed geschikt om zich verder te ontwikkelen.

De leerling met het OPP heeft een geïntensiveerd aanbod gekregen en elke dag met begeleiding 
van de IB’er/RT’er gewerkt. Daarnaast kreeg hij een faalangstcoach.

Competentieontwikkeling 

Bij de start van het project gaven de directeur en de IB’er aan dat de deelnemende leerkrachten 
enigszins over de meeste competenties rond het werken met OPP al beschikten. In mindere mate 
beschikken de leerkrachten over kennis en vaardigheden voor het formuleren van doelen, om 
planmatig te werken en rond opbrengstgericht werken. 
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-- - + ++
Kennis en vaardigheden in bepalen beginsituatie X

Kennis en vaardigheden in definiëren van de  
gewenste situatie

X

Kennis en vaardigheden in het formuleren van doelen X

Kennis en vaardigheden om instructie af te stemmen 
op onderwijsbehoeften van leerlingen

X

Kennis en vaardigheden om te differentiëren X

Kennis en vaardigheden om planmatig te werken X

Kennis en vaardigheden rond opbrengstgericht 
werken

X

Reflectieve en onderzoeksmatige houding X

Respect voor leerlingen X

Gecommitteerd om in het onderwijs uit te gaan van 
verschillen tussen leerlingen

X

Communicatief vaardig naar collega’s X X

Communicatief vaardig in contact met leerlingen X X

Communicatief vaardig in contact met ouders X

Gezag X X

Inhoudelijk vakbekwaam (methodenkennis) X X

Oplossingsgericht werkend X

Creatief X

Uit de logboeken die door twee leerkrachten (voor twee bijeenkomsten) en de IB’er (voor alle 
bijeenkomsten) zijn ingevuld, blijkt dat de betrokkenen de bijeenkomsten als goed waarderen. 

Leerkrachten

De leerkrachten hebben na de eerste bijeenkomst een leerling bekeken en een begin met het 
OPP gemaakt, het ontwikkelingsperspectief voor de leerling opgesteld en zijn het gesprek met 
de leerling aangegaan. Ze zijn er trots op dat er nu meer inzicht en een goed beeld is verkregen 
in het verloop van de ontwikkeling van de leerling. Moeilijk vinden de leerkrachten het om  
belemmerende en stimulerende factoren te benoemen en op te schrijven en dat willen ze ook 
leren in de komende periode. Daarnaast willen ze leren hoe aan de hand van de toetsgegevens 
een goed plan kan worden geschreven.

IB’er

De IB’er heeft in de projectperiode het volgende geleerd:
• leerkrachten kunnen met begeleiding door IB’er een OPP zelfstandig invullen; zij hebben 

vooral ondersteuning nodig tijdens het nemen van het gewogen besluit en het bepalen van 
de tussendoelen;
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• het eigenaarschap moet bij de leerkrachten liggen en het OPP moet niet op het bordje van 
de IB’er/RT’er liggen;

• leerkrachten zien nog weinig mogelijkheden om het OPP in de klas werkzaam te maken  
(in combinatiegroepen);

• succeservaringen tijdens tussenevaluaties leveren enorme motivatie op bij leerlingen,  
ouders, leerkrachten en begeleiders.

Ze vindt nog moeilijk om:
• duidelijk te krijgen hoe ze de leerkrachten kan ondersteunen zodat zij een OPP in de klas 

omzetten (in combinatiegroepen);
• binnen het digitale LVS (ESIS) de informatie kwijt te kunnen. Zo is er geen ruimte voor de 

vakoverstijgende leerlijnen. Deze moeten nu in het gewogen besluit genoteerd en/of in de 
plannen van aanpak per vak ondergebracht worden. Zolang de desbetreffende onderwijs-
behoeften aan een vak te koppelen zijn, is dat niet storend. Maar een ‘leerlijn zelfstandig 
werken’ (bijvoorbeeld) kan er nog niet in. Ook kunnen excellente leerlingen nog niet in het 
systeem.

Bij het terugblikken op het project gaf de IB’er aan dat enkele vaardigheden bij de leerkrachten 
gegroeid zijn, omdat daar ook op andere vlakken veel aan gewerkt is (in verband met school-
verbeterplannen, inspectierapport, plannen van aanpak). 

Resultaat ten aanzien van het werken vanuit een OPP: wat is er veranderd?

Het werken met een OPP is voornamelijk op het bord van de IB’er gebleven, mede gezien andere 
ontwikkelingen (‘zeer zwak’-stempel).

Als succes benoemen de directeur en de IB’er dat er een OPP is voor een leerling en dat hiermee 
aangetoond is dat de verwachte ontwikkeling werd behaald en de leerling toch naar lwoo kon 
worden gebracht. “Een jaar terug twijfelden wij aan deze mogelijkheid, waardoor een (te) lage 
verwachting (mentaal model) naar de leerling toe dreigde te ontstaan. Nu zien we de successen!”

Succesfactoren waren:
• met het OPP zie je wat je bereikt;
• het OPP is in gesprek met ouders ondersteunend: laat zien wat de doelen zijn met de  

leerling en wat je gaat doen;
• de inzet van de PAB’er (ondersteunend bij nemen van gewogen besluit).

Knelpunten waren:
• op laag pitje zetten van project door ‘zeer zwak’-oordeel van de inspectie;
• op papier zetten van (ook positieve) zaken is voor leerkrachten moeilijk;
• leerkrachten moeten ‘aan de hand worden genomen’ om het OPP-format te doorlopen,  

in te vullen, het gesprek aan te gaan. Dit geldt ook voor het werken met groepsplannen;
• ontbreken van eigenaarschap bij leerkrachten;
• ontbreken van tijd en begeleiding;
• werken met ESIS, waarin een aantal dingen (als gewogen besluit) geen plek kunnen krijgen;
• gesprekken met ouders (wordt nu wel opgepakt).

Om het OPP meer te borgen zullen de teamscholingen ingevuld worden vanuit het praktisch 
werken met HGW en groepsplannen en daarbij ook het OPP, met pas theoretische toelichting op 
het moment dat iets aan de orde komt. Ook in het kader van de verbeterplannen zal het komend 
schooljaar met groepsoverzichten, groepsplannen en groepsbesprekingen worden gewerkt én zal 
de IB’er klassenbezoeken afleggen om te zien hoe hiermee gewerkt wordt.
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De Leerwinkel in Hillegom

Context 

De Leerwinkel is één van de 23 basisscholen die deel uitmaken van de Sophia Stichting voor  
Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. De school ligt in een wijk die aan het  
verjongen is en trekt ook leerlingen uit andere wijken en een ander dorp. De schoolgrootte  
varieert van ongeveer 130 leerlingen in het begin van het schooljaar tot circa 145 leerlingen  
aan het eind van het schooljaar; 12 leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en één leerling van 1,2. 
Er wordt gewerkt in zes groepen. 

De Leerwinkel is een school waarin een ieder elkaar stimuleert in een klimaat dat uitdagend, 
sfeervol en veilig is. Leerlingen die meer zorg nodig hebben, worden nader bekeken en begeleid 
door de leerkracht, een externe instantie of een ambulant begeleider. Leerlingen stromen uit naar 
scholengemeenschappen die brede instroommogelijkheden bieden: de helft van de leerlingen 
stroomt uit naar vmbo-t/havo, ruim 10% naar vmbo-t en hetzelfde percentage naar havo; rond de 
7% stroomt uit naar vwo, vmbo-beroeps, lwoo of PrO/vso.

Speerpunten in de schoolontwikkeling zijn het verhogen van de opbrengsten, HGW door de  
leerkracht en afstemming op leerlingen (Meervoudige Intelligentie). In het schooljaarplan staan  
als activiteiten ter verbetering van het onderwijs onder andere genoemd de invoering van het 
hanteren van groepsplannen, digitalisering van zorgdossiers en nascholing voor het personeel 
met betrekking tot HGW. Er zijn twee leerlingen waarvoor een OPP wordt gemaakt. 

De redenen om deel te nemen aan het project zijn de mogelijkheid tot meedenkende scholing en 
meer kennis over het opstellen van een OPP (in ESIS).

De leerpunten voor de betrokken leerkrachten liggen volgens de directeur en de IB’er in de 
kennis van methodes en het op de hoogte zijn van de leerlijnen die binnen de school worden 
gebruikt.

Welke activiteiten zijn uitgevoerd op de school?

In juni 2012 had de externe adviseur een groepsinterview met verschillende IB’ers en de PAB’er 
van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek, waarbij ook de vraag werd gesteld of men 
mee wilde doen met het project. Voor de geïnteresseerde IB’ers, de PAB’er en de coördinator van 
het samenwerkingsverband is eind augustus een presentatie verzorgd en zijn de opzet en inhoud 
van de pilot besproken. 

In september 2012 is het eerste contact geweest tussen de externe adviseur, de directeur en de 
IB’er. Tijdens het intakegesprek is een beeld van de school geschetst en van de competenties 
van de deelnemende leerkrachten. Aan de voorwaarden voor deelname aan het project is op 
De Leerwinkel slechts ten dele voldaan. Er is voorafgaande aan de trainingsbijeenkomsten geen 
presentatie aan het hele team verzorgd.

De trainingsbijeenkomsten hadden als doel leerkrachten (en IB’er) vaardiger te laten worden in 
het opstellen, doelgericht plannen en uitvoeren als ook het cyclisch evalueren en bijstellen van  
het OPP. De bijeenkomsten werden binnen het samenwerkingsverband voor drie scholen
(Beekbrug, Leerwinkel en Springplank), de PAB’er en de coördinator van het samenwerkings- 
verband verzorgd. Op De Leerwinkel deden mee de IB’er en twee leerkrachten. De training is  
verzorgd in drie bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussendoor moesten de leerkrachten opdrachten 
maken en heeft nog een klassenbezoek en coaching tijdens de nabesprekingen plaatsgevonden. 

Bij de afronding van het project heeft de onderzoeker een interview bij de directeur en de IB’er 
afgenomen.
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Organisatie van HGW en zorg

In de schoolgids staat: “De leerkrachten evalueren de prestaties van de leerlingen regelmatig 
door middel van gemaakt werk, opdrachten, observaties en anderszins uitgevoerde taken. 
Deze prestaties en observaties noteren zij in klassenmappen, waarin elke leerling vermeld staat. 
Ook worden observatielijsten en controlelijsten gebruikt. Op deze wijze ontstaat er een groeiende 
verzameling observatie-, toets- en beoordelingsgegevens. … Het digitale leerlingvolgsysteem is 
erop gericht om in elke groep, door middel van observaties en toetsen, vroegtijdig eventuele 
opvallende leerlingen te signaleren. Na elke toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de 
groepsresultaten met de intern begeleider. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan leerlingen 
met zwakke of juist goede resultaten. Van elke leerling ontstaat er zo in de loop der jaren een 
reeks gegevens, die opgenomen worden in een digitaal leerlingendossier. De leerlinggegevens op 
papier worden, in verband met de privacy, achter slot en grendel opgeborgen in een stalen kast. 
… Elke basisschool heeft te maken met leerlingen die zich de leerstof onvoldoende eigen kunnen 
maken of die de leerstof onvoldoende kunnen volgen. Sommige leerlingen hebben leerproblemen, 
terwijl andere leerlingen gedragsproblemen kunnen vertonen. Leerlingen die moeite hebben met 
de leerstof krijgen extra hulp en extra oefenstof (remediërende opdrachten). Meer begaafde 
leerlingen krijgen uitdagende leerstof (verrijkingsstof) of een andere aanpak. De leerkrachten 
moeten goed kunnen omgaan met de verschillen tussen leerlingen in een combinatiegroep. 
Hiervoor worden zij regelmatig geschoold. … Natuurlijk kunnen niet alle achterstanden door de 
groepsleerkracht weggewerkt worden. Hulp binnen of buiten de groep is dan noodzakelijk. 
De remedial teacher stelt hiervoor samen met de betreffende groepsleerkracht een handelings-
plan op. Wij houden ouders op de hoogte van deze handelingsplannen.” 

Binnen de Sophia Stichting wordt al ruim twee jaar aan kwaliteitsverbetering gewerkt en wordt 
ondersteunend en stimulerend gewerkt met betrekking tot HGW. Met name de directies en IB’ers 
worden regelmatig uitgenodigd om over de verdere implementatie van opbrengstgericht werken 
na te denken en de volgende stappen binnen het team te nemen. Ook vanuit het samenwerkings-
verband is de aandacht met name naar schoolleider en IB’ers als het gaat om de uitgangspunten 
van het handelingsgericht werken: voor de IB’er en directie van De Leerwinkel zijn deze uitgangs-
punten bekend en een uitgangspunt voor hun handelen. De leerkrachten werken nog maar kort 
met de cyclus van HGW, het opstellen van groepsplannen en het kijken naar leerlingen vanuit  
hun onderwijsbehoeften. Vanuit het samenwerkingsverband biedt een PAB’er ondersteuning. 
Er is een intern zorgteam, als sleutel tot ‘begrijpen’, maar geen extern ZAT (pilots met school-
nabije ZAT lopen binnen het samenwerkingsverband; er zijn wel directe lijnen, maar niet in een 
groep bespreken van problematieken). De IB’er heeft netwerkbijeenkomsten in Hillegom van 
IB’ers waar cases worden voorgelegd.

Hoe is men aan het werk gegaan met het OPP?

Bij de start

Binnen het samenwerkingsverband en het bestuur zijn formats ontwikkeld. Binnen de stichting  
is dit format als module OPP ook in het leerlingvolgsysteem (ESIS) ingevoerd. Tot de start van  
het project werd het format van de PAB’er gebruikt, maar de school wil het ESIS-format gaan 
gebruiken.

Tijdens het intakegesprek bleek dat de directeur en de IB’er het vormgeven van weloverwogen, 
doelgericht en systematisch onderwijs op basis van specifieke onderwijsbehoeften voor een 
zeer kleine groep leerlingen als grootste kans voor het werken vanuit een OPP voor de school 
zien. Knelpunten zijn de organisatie binnen de combinatieklassen en de verantwoording naar de 
inspectie.

Het OPP wordt opgesteld voor leerlingen waarvan medio groep 5 blijkt (of eerder door onder-
zoek) dat zij de einddoelen van het basisonderwijs niet halen; leerlingen die de basisschool met 
1,5-2 jaar achterstand zullen verlaten. 
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De wijze van werken bij het opstellen van een OPP was bij de start van het project als volgt.  
Het zorgteam en leerkrachten (mits zij voldoende expertise hebben) worden betrokken bij het 
opstellen van het OPP. De school neemt het onderwijskundig deel, het vaststellen van de doelen, 
voor haar rekening en heeft daarnaast expertise nodig ten aanzien van het formuleren van het 
voorlopig verklarend beeld. Ouders worden betrokken. Tot op heden heeft de leerling (nog)  
geen inspraak. Er wordt nog niet doelgericht een aanbod gepland voor de leerling met een OPP. 
De OPP-leerling wordt vier maal per jaar besproken in de groepsbespreking; op basis hiervan 
wordt twee maal per jaar het OPP bijgesteld, indien nodig (nu nog door PAB’er, herindiceert). 
De IB’er organiseert dit en de leerkracht levert informatie en observeert. Als knelpunt werd  
gesignaleerd: het uitstroomniveau bepalen van een leerling.

Gedurende het project

Het protocol OPP van het samenwerkingsverband en de module OPP in ESIS zijn uitgangspunt bij 
het project. 

Voor twee leerlingen is een OPP opgesteld. Er zijn veel combinatiegroepen binnen de school: 
men wil niet te veel OPP’s opstellen (twee of drie op 150 leerlingen) en hanteert strenge criteria 
(leeftijd en verwachte uitstroomprofiel): een aantal leerlingen zit nu ‘in de pijplijn’. Naast gegevens 
vanuit het leerlingvolgsysteem, de leerlingdossiers en onderzoeken kunnen ook ouders (via door-
vragen door de leerkracht die over voldoende gespreksvaardigheden moet beschikken) en de 
leerling zelf informatie verschaffen voor het OPP.

Je wilt leerlingen succeservaringen meegeven en dat betekent dat je soms naar andere  
oplossingen moet zoeken. Toch mag de lat niet te laag. 

Daar HGW ook nog relatief nieuw is (twee jaar), loopt de ontwikkeling van het werken vanuit een 
OPP parallel aan de ontwikkeling van HGW, het groepsplan met drie groepen en interactieve 
gedifferentieerde directe instructie (IGDI). Het OPP wordt als extra ervaren (een ervaring die door 
de hoeveelheid theorie en te lezen bladzijden nog wordt verhoogd).

De PAB’er heeft nog hulp gegeven. De vraag is of deze kan blijven, maar vervolgens wordt  
gesteld dat het maar de vraag is of de school zelf wel een verklarend beeld moet schetsen of dat 
je daar beter een objectief heldere buitenstaander voor vraagt. De IB’er heeft ook veel begeleid. 

Tijdens klassenbezoeken en de nabespreking ervan werd geconstateerd dat de OPP-leerling  
extra instructie ontvangt aan de instructietafel en dat er veel ondersteunende materialen bij 
rekenen worden ingezet (ijsbergmodel). Het OPP is opgenomen in het groepsplan: de leerling zit 
in aanpak 1 en dit lukt qua klasorganisatie en instructie. De leerkracht praat veel met de leerling  
wat pedagogisch hard nodig is. Ouders worden ingeschakeld bij extra begeleiding. 

Competentieontwikkeling 

Bij de start van het project gaven de directeur en de IB’er aan dat de deelnemende leerkrachten 
enigszins al beschikten over de meeste competenties rond het werken met een OPP. In mindere 
mate beschikken de leerkrachten over kennis en vaardigheden voor definiëren van de gewenste 
situatie, het formuleren van doelen, om de instructie af te stemmen op onderwijsbehoeften van 
leerlingen, om planmatig te werken en rond opbrengstgericht werken, maar ook beschikken 
leerkrachten minder over een reflectieve en onderzoeksmatige houding en zijn ze inhoudelijk 
vakbekwaam. 
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-- - + ++
Kennis en vaardigheden in bepalen beginsituatie X

Kennis en vaardigheden in definiëren van de  
gewenste situatie

X

Kennis en vaardigheden in formuleren van doelen X

Kennis en vaardigheden om instructie af te stemmen 
op onderwijsbehoeften van leerlingen

X

Kennis en vaardigheden om te differentiëren X

Kennis en vaardigheden om planmatig te werken X X

Kennis en vaardigheden rond opbrengstgericht 
werken

X

Reflectieve en onderzoeksmatige houding X

Respect voor leerlingen X

Gecommitteerd om in het onderwijs uit te gaan van 
verschillen tussen leerlingen

X

Communicatief vaardig naar collega’s X

Communicatief vaardig in contact met leerlingen X

Communicatief vaardig in contact met ouders X

Gezag X

Inhoudelijk vakbekwaam (methodenkennis) X X

Oplossingsgericht werkend X

Creatief X

Leerkrachten en IB’er

Uit de logboeken die door twee leerkrachten en de IB’er zijn ingevuld, blijkt dat de leerkrachten 
in de trainingsperiode hebben geleerd: de stimulerende en belemmerende factoren te benoemen, 
een gesprek met de leerling te voeren om de behoeften in beeld te krijgen en de leerling te 
betrekken bij zijn/haar leerproces, materiaal te gebruiken om naar de onderwijsbehoeften te 
kijken, het belang te zien van overleg en samenwerking tussen leerkracht, IB’er en externe om 
OPP (in samenspraak) op te stellen en het belang van de rol van de leerling en ouders te zien om 
het doel te bereiken. De leerling kan goed aangeven hoe of wat er kan helpen om resultaten te 
verbeteren.

De IB’er heeft leerkrachten geassisteerd met + en – factoren en zelf geleerd dat:
• het maken/opstellen van een OPP in ESIS haalbaar is met een redelijk resultaat;
• niet alle leerlingen die je voor ogen hebt uiteindelijk in aanmerking komen voor een OPP;
• een duidelijke taakomschrijving en kaders essentieel zijn (wie doet wat en waarom).

Trots zijn de leerkrachten op het feit dat er tijd gevonden is om alles in beeld te krijgen en op de 
positieve reactie van de leerling; de IB’er is trots dat in de korte tijd dingen bereikt zijn.
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Moeilijk vinden de leerkrachten en de IB’er het om tijd vrij te maken, te bepalen wanneer je een 
OPP maakt voor een leerling, het schrijven van verklarend beeld en beredeneerd besluit, het OPP 
op te stellen met betrekking tot de verwachtingen en het uitstroomprofiel van de leerling, de 
tussendoelen te bepalen en doelen te stellen, te kiezen wat wel of niet kan worden weggelaten 
(dispenseren), te bepalen of doelen haalbaar zijn met of zonder extra hulp van/aan de leerkracht 
(Meer Handen In de Klas) en de organisatie binnen de groep (met name combi-groep). De vraag 
wordt gesteld of dit wel reëel is om aan een leerkracht te vragen, want de expertise ligt bij  
ambulant begeleider / zorgteam / IB’er. De leerkrachten vullen niets in bij wat ze nog willen leren; 
de IB’er wil leren om het uitstroomprofiel te bepalen en de tussendoelen.

Om volgende stappen te kunnen zetten met het OPP is volgens leerkrachten, IB’er en directeur 
nog nodig:
• expertise (van buiten de school), uitleg en instructie;
• praktische begeleiding en scholing: samen doen en coaching on the job;
• POP-gesprekken waarin de opleidingsbehoefte van leerkrachten wordt bepaald;
• training gespreksvaardigheden voor leerkrachten (slechtnieuwsgesprek en doorvragen);
• tijd.

De IB’er gaf aan dat tijdens dit traject De Leerwinkel ook meedeed met een pilot MZT. 
Dit heeft een overlap, dus “er is ook groei omdat de pilots elkaar versterken”. 

Resultaat ten aanzien van het werken vanuit een OPP: wat is er veranderd?

Het project heeft niet aan de verwachting voldaan: de algemene informatie was wel al bekend, de 
veelomvattendheid met het huiswerk was niet voorzien en er werd veel denkwerk van leerkrachten 
verwacht. “Het is best pittig geweest.” Te overwegen is of je vanaf groep 5 leerkrachten mee laat 
groeien met een OPP.

Als succes benoemen de directeur en de IB’er bij het eindgesprek:
• voor de leerlingen: in een diagnostisch gesprek vraag je wat de leerling nodig heeft, daar ga 

je mee aan de gang en tijdens een volgende bespreking stel je vast wat er is bereikt;
• interessanter en meer inzicht is verkregen, maar het is nog een open einde. Er is niet gezegd 

“Zo gaan we het doen”;
• het OPP kan naast het groepsplan worden ingezet;
• de wisselwerking met andere scholen (hoewel aan de accommodaties wel meer prioriteit 

gegeven had mogen worden).

Succesfactoren waren:
• ingezette tijd van leerkrachten en begeleiding door IB’er en PAB’er;
• vanuit probleemdenken naar het kijken naar mogelijkheden: in het OPP wordt dat heel 

concreet;
• er wordt nu veel meer inhoudelijk met elkaar gepraat (in vergaderingen of in duo’s), wat ook 

professionalisering met zich meebrengt;
• de directeur reflecteert op zijn eigen rol in het proces;

Knelpunten waren:
• tijd om uit te zoeken en in ESIS in te kloppen; consequent invoeren en controleren moet;
• manier van werken (pittig): het vraagt persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten;
• vraagt wat van de ouders (‘vroeg mee in de boot’).

Om het OPP meer te borgen zal het onder de paraplu van HGW een plek krijgen: de vaste 
persoon die begeleidt bij het handelingsgericht werken met groepsplannen zal ook gevraagd 
worden de leerkrachten te begeleiden bij het opstellen van het OPP. Verder zullen de IB’er en de 
directeur het beleid rond het werken vanuit een OPP opstellen. De directeur zal het binnen het 
bestuur op de agenda zetten.
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Afsluitend

Als tips naar andere scholen worden gegeven:
• facilitering: onderschat de studiebijeenkomsten en het ‘huiswerk’ dat daarmee gepaard gaat 

niet;
• bespreek het verwachtingspatroon;
• begin niet te vroeg met het OPP voor de leerling: breng de leerling goed in kaart en koppel 

dit aan de onderwijsbehoefte en wat nodig is;
• neem ook mee hoe je leerkrachten hierin begeleidt en beoordeelt (in taakbeleid en wat 

betreft de verschillen in het ontwikkelen tussen leerkrachten).
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De Springplank in Sassenheim

Context 

De Springplank is een katholieke school en is één van de 23 basisscholen die deel uitmaken van 
de Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In de missie staat 
“Ons onderwijs is erop gericht leerlingen te laten groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid  
vanuit een hoopvolle kijk op de toekomst van de wereld. We bieden leerlingen een leer- en  
ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele talenten op cognitief, creatief en sociaal- 
emotioneel gebied kunnen ontplooien.” 

Drie uitgangspunten staan in de visie centraal: een bekwame leerkracht, een school als groep 
en een ontwikkelingsgerichte manier van denken. De school telt 255 leerlingen waarvoor het 
onderwijs in 11 groepen wordt verzorgd. Er zijn veel ‘bijzondere leerlingen’: 23 leerlingen hebben 
een gewicht van 0,3 en zes leerlingen van 1,2; er is één leerling waarvoor een OPP wordt gemaakt 
en er zijn 16 plusleerlingen (hoogbegaafd). Leerlingen stromen uit naar vmbo (kb, tl) (40%), havo 
(30%) en vwo (25%). Een tendens is zichtbaar van meer havo/vwo- en minder vmbo-uitstroom. 

De redenen om deel te nemen aan het project zijn dat de voordelen van het werken met een 
OPP worden gezien. Het ontbreekt de school aan de expertise binnen het team om dit op een 
gedegen en structurele manier vorm te geven en in te voeren. Daarnaast sluit het naadloos aan bij 
de pilot ‘Werken met een zorgteam binnen school’ waar de school ook in meedraait. Hierbij is de 
samenwerking met ouders van groot belang.
De school wil zo’n kans om met behulp van professionals het OPP in te voeren met beide handen 
aangrijpen. Daarnaast vindt ze het heel leuk om op zo’n manier de medewerking aan een pilot te 
geven.

De leerpunten voor de betrokken leerkrachten liggen volgens de directeur en de IB’er voor de 
drie betrokken leerkrachten verschillend:
• creativiteit, dingen vanuit een ander punt/gezichtsveld bekijken, bepalen beginsituatie,  

plan opzetten en onderhouden;
• gestructureerd werken, instructie afstemmen; 
• bepalen beginsituatie, omschrijven doelen en gewenste situatie; gestructureerd werken.

Welke activiteiten zijn uitgevoerd op de school?

In juni 2012 had de externe adviseur een groepsinterview met verschillende IB’ers en de PAB’er 
van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek, waarbij ook de vraag werd gesteld of men 
mee wilde doen met het project. Voor de geïnteresseerde IB’ers, de PAB’er en de coördinator van 
het samenwerkingsverband is eind augustus een presentatie verzorgd en zijn de opzet en inhoud 
van de pilot besproken.

In september 2012 is het eerste contact geweest tussen de externe adviseur, de directeur en de 
IB’er. Tijdens het intakegesprek is een beeld van de school geschetst en van de competenties  
van de deelnemende leerkrachten. Aan de voorwaarden voor deelname aan het project is op  
De Springplank grotendeels voldaan. Er is voorafgaande aan de trainingsbijeenkomsten geen 
presentatie aan het hele team verzorgd.

De trainingsbijeenkomsten hadden als doel leerkrachten (en IB’er) vaardiger te laten worden in 
het opstellen, doelgericht plannen en uitvoeren als ook het cyclisch evalueren en bijstellen van het 
OPP. De bijeenkomsten werden binnen het samenwerkingsverband voor drie scholen (Beekbrug, 
Leerwinkel en Springplank), de PAB’er en de coördinator van het samenwerkingsverband verzorgd. 
De directeur was sterk betrokken bij de training. Op De Springplank werden geschoold de IB’er 
en de leerkrachten van groep 5 (tevens adjunct-directeur), 6 en 7. De training is verzorgd in drie 
bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussendoor moesten de leerkrachten opdrachten maken en heeft nog 
een klassenbezoek en coaching tijdens de nabesprekingen plaatsgevonden. 
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Bij de afronding van het project heeft de onderzoeker een interview bij de directeur en de IB’er 
afgenomen.

Organisatie van HGW en zorg

Binnen de Sophia Stichting wordt al ruim twee jaar aan kwaliteitsverbetering gewerkt en wordt 
ondersteunend en stimulerend gewerkt met betrekking tot het HGW. Met name de directies en 
IB’ers worden regelmatig uitgenodigd om over de verdere implementatie van opbrengstgericht 
werken na te denken en de volgende stappen binnen het team te nemen. Het bestuur heeft een 
innoverende en controlerende rol, aldus de directeur en de IB’er bij het intakegesprek. Ook vanuit 
het samenwerkingsverband is de aandacht met name naar schoolleider en IB’ers als het gaat om 
de uitgangspunten van het handelingsgericht werken. Naast innoverend is het samenwerkings-
verband volgens de directeur en de IB’er faciliterend.

Een zorgplan is opgesteld om inzicht te geven in de zorgstructuur en procedures van de school 
ten behoeve van leerkrachten, ouders, onderwijsinspectie, bestuur en overige geïnteresseerden. 
Het basisproces voor de leerlingenzorg wordt schematisch weergegeven en in het zorgplan  
uitgebreid toegelicht (zie pagina 98).

De leerkracht is op zorgniveau 1 altijd de uitvoerende partij en in principe aanwezig bij gesprekken 
over zijn/haar leerlingen. Er zijn drie keer per jaar groepsbesprekingen (ook wel zorgvergaderingen 
genoemd): de eerste groepsbespreking is meer om de start van het schooljaar te bespreken en 
de ervaring met de groep; de andere twee groepsbesprekingen zijn meer gericht op de behaalde 
resultaten en hiervoor leveren de leerkrachten een week voor de geplande bespreking de LOVS-
resultaten en analyses in. De IB’er maakt verslag van de groepsbesprekingen en bespreekt deze in 
het zorgteam. 
Verder is het schooljaar ingedeeld in vier interventieperiodes die worden gevolgd door een 
toetsperiode en een evaluatieperiode; de leerkracht maakt voor zijn/haar eigen groep de analyses 
(vaardigheidsgroei en groepsanalyse).

Zodra een leerling in zorgniveau 3, 4 of 5 zit, is de IB’er medeverantwoordelijk; ook contacten  
met externen worden door haar gelegd en onderhouden. De IB’er maakt twee keer per jaar 
dwarsdoorsnedes en trendanalyses, waarvan de resultaten binnen het MT en vervolgens door  
de directeur tijdens de teamvergadering met het team worden besproken. Voor externe hulp-
verlening zijn de procedures helder omschreven.

De Springplank neemt deel aan een pilot waarin er gewerkt wordt met een zorgteam op school. 
Hierbij zitten alle betrokkenen en experts (dus ook ouders) binnen school bij elkaar aan tafel om 
de juiste onderwijsbehoefte en leeromgeving voor de leerling te bespreken. Er wordt uitgegaan 
van gelijkwaardigheid en ieders inbreng is van groot belang. Samen wordt er een plan gemaakt 
om de leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden en ondersteunen. 

Hoe is men aan het werk gegaan met het OPP?

Bij de start

Binnen het samenwerkingsverband en het bestuur zijn formats ontwikkeld; het format van de 
PAB’er werd tot het project gebruikt. Binnen de stichting is dit format als module OPP ook in het 
leerlingvolgsysteem (ESIS) ingevoerd: daar is De Springplank op overgestapt. Nadeel hiervan zijn 
de leerlingen die een doublure hebben gehad. Het is lastig om dan het leerrendement goed te 
bepalen omdat de dle’s dan anders zijn.

Tijdens het intakegesprek bleek dat de directeur en de IB’er als grootste kans voor het werken 
vanuit een OPP voor de school zien het op een gestructureerde manier alles uit de leerling halen  
vanuit de mogelijkheden en kansen van de leerling. Dit in samenwerking met de ouders. 
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Als grootste knelpunten zijn het klassenmanagement, vanwege meer dan drie niveaus, en het 
tijdsaspect genoemd.

In het zorgplan staat over het ontwikkelingsperspectief geschreven: “Voor leerlingen waarvan  
verwacht wordt dat zij niet het niveau behalen van eind groep 7 wordt een ontwikkelings- 
perspectief opgesteld. Dit gebeurt nu nog in samenwerking met de PAB’er, maar het doel is dat 
met ingang van het schooljaar 2012-2013 de intern begeleider en de desbetreffende leerkracht 
dit zelfstandig kunnen. Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief worden twee keer per jaar 
naar aanleiding van de toetsperiodes in januari en juni besproken. De ouders worden hierbij 
uitgenodigd. Hierbij wordt het ontwikkelingsperspectief geëvalueerd en indien nodig aangepast.” 
Ouders stemmen dus in en zijn aanwezig bij evaluatie. Leerlingen zijn (nog) niet betrokken.

Tijdens de intake is aangegeven dat voor leerlingen die op één of meer gebieden een eigen leer-
lijn hebben of dreigen te krijgen, een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. Op De Spring-
plank zijn veel zij-instromers met lichte gedragsproblemen; daarnaast zijn er 16 plusleerlingen 
(hoogbegaafden): voor al deze leerlingen kun je geen OPP schrijven, want dat is te veel, maar je 
geeft ze wel een eigen leerlijn en specifieke extra projecten. 

De PAB’er plant doelgericht een aanbod voor de leerling en evalueert op basis van gegevens 
die door de IB’er worden aangedragen. De IB’er bespreekt dit dan weer samen met ouders en 
leerkracht.

Het OPP staat los van de groeps- en leerlingbesprekingen. De OPP-besprekingen worden apart 
gevoerd, omdat het meer tijd vraagt. De Springplank wil dit wel een plek gaan geven, maar dan 
kort de evaluatie hiervan.

De IB’er en de directeur zijn bij de intake trots op de leerling met een OPP. Met deze leerling  
gaat het erg goed en ze merken dat door het OPP op een meer gestructureerde manier de  
ontwikkeling van deze leerling wordt gevolgd.
Daarnaast zijn ze erg trots op de zorgstructuur, het zorgteam binnen school en de samenwerking 
met externe deskundigen.

Tijdsdruk en leerkrachten die niet consequent met het OPP bezig zijn worden als knelpunten  
ervaren in het werken met een OPP. Het opnemen in de cyclus van handelingsgericht werken 
moet een oplossing bieden.

Gedurende het project

Het protocol OPP van het samenwerkingsverband en de module OPP in ESIS zijn uitgangspunt  
bij het project. 

Voor één leerling is een OPP opgesteld. Tijdens klassenbezoeken en de nabespreking ervan werd 
geconstateerd dat door de leerkracht nog erg een beroep wordt gedaan op expertise van de 
IB’er, met name als het gaat om het stellen van doelen, terwijl de leerkracht eigenlijk vindt dat  
het een eigen verantwoordelijkheid is. Voor de OPP-leerling is alleen voor rekenen een OPP  
opgesteld met een eigen leerlijn in Wereld in Getallen; voor de andere vakgebieden gaat het 
goed. Qua instructie en organisatie lukt het, omdat het een kleine groep is; in een combinatieklas  
zou het erg moeilijk zijn. Vraagt veel administratie.

Veiligheid en vertrouwen zijn basisvoorwaarden voor de leerling: in het OPP wordt veel aandacht 
besteed aan pedagogische aspecten en de gesprekken met de leerling zijn erg ondersteunend en 
belangrijk. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de ouders; ze werken goed mee.
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Competentieontwikkeling 

Bij de start van het project gaven de directeur en de IB’er aan dat de deelnemende leerkrachten 
enigszins al beschikten over de meeste competenties rond het werken met een OPP; de drie leer-
krachten varieerden in competenties waar ze minder of meer bekwaam in zijn. 

-- - + ++
Kennis en vaardigheden rond bepalen beginsituatie √ √ √

Kennis en vaardigheden het definiëren van de  
gewenste situatie

√ √ √

Kennis en vaardigheden in het formuleren van doelen √ √ √

Kennis en vaardigheden om instructie af te stemmen 
op onderwijsbehoeften van leerlingen

√ √ √

Kennis en vaardigheden om te differentiëren √ √ √

Kennis en vaardigheden om planmatig te werken √ √ √

Kennis en vaardigheden rond opbrengstgericht 
werken

√ √ √

Reflectieve en onderzoeksmatige houding √ √ √

Respect voor leerlingen √ √ √

Gecommitteerd om in het onderwijs uit te gaan van 
verschillen tussen leerlingen

√ √ √

Communicatief vaardig naar collega’s √ √ √

Communicatief vaardig in contact met leerlingen √ √ √

Communicatief vaardig in contact met ouders √ √ √

Gezag √ √ √

Inhoudelijk vakbekwaam (methodenkennis) √ √ √

Oplossingsgericht werkend √ √ √

Creatief √ √ √

Uit de logboeken van de directeur, de IB’er en een leerkracht bleek dat op De Springplank is  
geleerd het samen werken aan het invullen van het OPP (onderwijsbehoefte, stimulerende en 
belemmerende factoren, verklarend beeld) en het onderling bespreken daarvan, het kort en  
bondig formuleren, dat gesprekken met een leerling zinvolle informatie geven, dat als je de  
leerkracht er (nog) meer bij betrekt er meer uit komt (grafiek etc.), dat je het OPP het beste  
samen met IB’er, ouders en de leerkracht kunt opstellen, kritisch(er) kijken naar… 
Het is voor de IB’er aan het eind van het project duidelijker wanneer de school een OPP kan  
inzetten en wat hiervan dan de meerwaarde is.

Trots is men op dat ‘de groep’ zo druk bezig is met het OPP, de betrokkenheid van de  
deelnemende leerkrachten: “Het is goed om over de leerling van gedachten te wisselen.”
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Moeilijk vinden betrokkenen het om de kansen en positieve stimulerende factoren goed te  
benoemen en te gebruiken: je bent geneigd de belemmerende factoren op te sommen. 
Ook is nog onhelder tot hoe ver je moet gaan met het opstellen van het perspectief. Verder wordt 
moeilijk gevonden: wie komt in aanmerking voor een OPP (selectief mee omgaan), het stellen van 
de doelen en tussendoelen (zet je niet te hoog of te laag in), wat zijn verantwoorde stappen in 
het ontwikkelingsperspectief, hoe plan en organiseer je het zo dat de tijdsdruk niet belemmerend 
werkt, alle documenten in ESIS (dubbele administratie), coaching en omgaan met de capaciteiten 
van leerkrachten. 
Hulp van de IB’er, maar ook van een expert van buiten de school (die vaker met dit thema bezig 
is), is noodzakelijk.

Men wil nog leren: opstellen van een verklarend beeld en gewogen besluit, uitstroomniveau/ 
bestemming, doelen erbij zoeken, plannen van aanbod, betrekken van leerling en ouders en 
kritisch bekijken of het OPP van de leerling geschikt is.

Om volgende stappen te kunnen zetten met het OPP is volgens leerkrachten, IB’er en directeur 
nog nodig:
• inlezen, oefenen, casussen;
• hoe te kijken naar leerlingen;
• achtergrondinformatie;
• feedback, kritisch kijken naar de opbrengsten, hoe zit het plan in elkaar;
• tijd.

De bijeenkomsten hadden voor de leerkrachten minder of beperkter theorie mogen bevatten  
(wel nodig) en meer werken aan het OPP met ondersteuning. “Dan worden leerkrachten  
enthousiaster en gaan ze er voor.” Nu is er in vakanties geïnvesteerd omdat men het goed wilde 
doen. Het samen invullen kostte veel tijd: er is veel over gesproken en over nagedacht. 
De planning aan het eind van de dag was lastig (en kort).
De schoolteams hadden een verschillend tempo waardoor je niet veel steun aan elkaar had. 
Teamscholing is lastig daar je alleen wat aan de training hebt als je een leerling in de klas hebt 
waarvoor je een OPP maakt. 

Resultaat ten aanzien van het werken vanuit een OPP: wat is er veranderd?

Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat de OPP’s die er op De Springplank waren, eigenlijk 
niet nodig waren. De leerlingen draaien mee in het groepsplan. 

Als succes benoemen de directeur en de IB’er bij het eindgesprek:
• wijzer geworden (van de theorie), maar nog niet veel doen in de praktijk;
• het OPP heeft voor de leerkrachten een meerwaarde omdat het ze bewust tot nadenken 

aanzet en anders, bewuster naar de leerling kijken, andere keuzes maken (bijvoorbeeld bij 
een faalangstige leerling een passende toetsvorm kiezen);

• het OPP (en het groepsplan) leidt tot handelingen in de klas en niet daarbuiten (RT);
• er worden meer gesprekken mét leerlingen gevoerd. Bijvoorbeeld: vraag aan leerling van 

leerkracht: “Heb je een tip voor mij?” (komt uit Kanjer-training). Of: met de leerlingen  
bespreken dat de resultaten minder worden (niet elke leerkracht kan dat); 

• het OPP is een groeidocument dat met ouders wordt afgestemd (ook hoe het thuis gaat 
staat in het OPP).

Succesfactoren waren:
• omslag in denken en heel andere kijk gekregen bij leerkracht door training en scholing én 

ondersteuning van PAB’er (inhoudelijke vragen) en IB’er. “Zetje nodig”;
• meer in gesprek met leerlingen;
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• meer in gesprek met ouders: geen algemene informatieavond, maar individuele avonden 
waarop ouders vooral vertellen en er een vertrouwensband ontstaat; gesprek aan de hand 
van vaardigheidsgroei en lijnen daarin, waardoor meer begrip ontstaat voor wat je doet als 
school;

• ESIS.

Knelpunten waren:
• voor de leerkrachten was het ‘een hele kluif’ om het OPP in te vullen: het is veel werk (zeker 

als je voor meerdere vakken een OPP moet beschrijven) én hoe schrijf je het op (wat pak je 
op, hoe blijf je objectief, heb je inzicht in leerlijnen en waar schrijf je wat). Tijd en techniek. 
Dat schrikt af en leidt tot weerstand om te beginnen; 

• ook voor de IB’er kostte het project extra tijd: is ook wel een ochtend mee bezig om OPP 
te helpen invullen. Daarnaast ook coachen van leerkrachten. In samenwerkingsverband aan-
dacht vragen voor de inzet van de IB’er afhankelijk maken van het ondersteuningsprofiel;

• facilitering blijft lastig;
• versnippering door het werken met handelingsplannen voor rugzakleerlingen, OPP voor 

leerlingen met een dreigende achterstand, plusleerlingen: één plek voor alle specifieke 
onderwijsbehoeften zou mooi zijn;

• het format van het samenwerkingsverband (niet tevreden over en moet worden afgestemd).

Het OPP wordt geborgd in het handelingsgericht arrangeren: OPP is dan een voorwaarde. 
Door de leerkrachten die meededen vaker in te zetten in duo’s met anderen (bijvoorbeeld voor 
de leerlingen die nu doorgestroomd zijn naar een andere groep) verspreidt de kennis en ervaring 
zich.

“Het was wel veel werk, veel druk etc., maar we hebben er wel wat aan gehad en waren in  
ontwikkeling.”

Afsluitend

Als tips naar andere scholen worden gegeven:
• open ingaan: stap er in, slurp informatie en ga het doen;
• stoffig imago en hoop werk: maak het praktisch;
• denk in kansen en behoeften; 
• én wil het als school.
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 Bijlage 8 – Voorbeelden van formats voor een OOP

De Wichelroede 

Eigen gemaakt format voor ontwikkelingsperspectief

Naam

Geboortedatum

School

Schoolverloop

Datum opstellen ontwikkelingsperspectief

Periode ontwikkelingsperspectief

Datum leerlingbespreking (bijstellen belemmerende en 
compenserende factoren)
Datum bijstellen ontwikkelingsperspectief

Beknopte beschrijving van het dossier:

Theoretische leerrendementsverwachting (op basis van 3 meetmomenten):

Analyse van beschermende en belemmerende factoren

Datum: Belemmerende factoren Compenserende factoren Onderwijsbehoeften

Leerlingfactoren

• Lichamelijk

• Gedrag 

• Leren 
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Schoolfactoren

• Leerkracht

• Groep

• School 

Externe factoren

• Gezin 

• Vrije tijd

• Zorg 

Bepaling reële leerrendementsverwachting (in een bandbreedte):

Bepaling tussendoelen:

Planning van het onderwijsaanbod:

Behaalde resultaten:
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Format ontwikkelingsperspectief (OPP) vanuit het samenwerkingsverband (Fontys)

Schoolgegevens
Schoolnaam : 

Adres : 

Telefoonnummer : 

Directeur : 

Leerkracht : 

Ib’er : 

Ambulant begeleider : 

Leerlinggegevens
Naam :                                                                                        J /  M

Geboortedatum : 

Adres : 

Telefoonnummer : 

Groepsverloop : 

LGF-indicatie :  ja/nee cluster:

Geldig tot  : 

Invulgegevens
Datum invulling : 

Ingevuld door : 

Functie : 
Datum startbespreking OPP : 

Aanwezig (rol en functie) :
Reden voor opstelling OPP : 

Evaluatiedatum (na 1 jaar) : 

Ondertekening

Getekend vooraf
Handtekening leerkracht:

Handtekening IB’er:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Datum: 



Bijlagen 105

1  Instroom/startgegevens

1.1 Onderzoeksgegevens
Onderzoek I  : 
Afgenomen door : 
Datum afname : 
Conclusie vanuit onderzoek
TIQ :  VBF : 
VIQ :  POF : 
VIQ :  VSF : 
Advies vanuit onderzoek

Gegevens uit overig onderzoek
Onderzoek II   : 
Afgenomen door : 
Datum afname  : 
Conclusie vanuit onderzoek

Advies vanuit onderzoek

1.2 Diagnose

1.3  Welk leerrendement en uitstroomniveau zou verwacht mogen worden op basis van de 
 intelligentie? (theoretische leerrendementsverwachting)

IQ Leerrendement Uitstroomniveau

1.4 Didactisch leerrendement

Te
ch

ni
sc

h 
le

ze
n

Datum
toets-
afname

Toets DL DLE VS CITO- 
Score  
(A t/m E  
of 
I t/m IV)

FN LR% Uit-
stroom- 
niveau

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
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B
eg

ri
jp

en
d

 le
ze

n

Datum
toets-
afname

Toets DL DLE VS CITO- 
score  
(A t/m E  
of 
I t/m IV)

FN LR% Uit-
stroom- 
niveau

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Sp
el

lin
g

Datum
toets-
afname

Toets DL DLE VS CITO- 
Score  
(A t/m E  
of 
I t/m IV)

FN LR% Uit-
stroom- 
niveau

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

R
ek

en
en

Datum
toets-
afname

Toets DL DLE VS CITO- 
Score 
(A t/m E  
of 
I t/m IV)

FN LR% Uit-
stroom- 
niveau

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
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1.5 Bevorderende factoren Belemmerende factoren
Leerlingfactoren
(lichamelijk, gedrag  
(o.a. werkhouding, 
concentratie, motivatie, 
welbevinden en leren)

Schoolfactoren
(leerkracht, groep  
en school)

Externe factoren
(gezin, vrije tijd en zorg)

1.6 Onderwijsbehoeften
Leerling

School

Externe
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2  Leerrendementsverwachting/prognose

2.1 Resterende onderwijstijd

2.2 Beredeneerde keuze t.a.v. de leerrendementsverwachting en uitstroom 

2.3 Einddoel/uitstroomniveau DLE en leerrendement (plannend/prognosticerend)
Vakgebied LR einde school DLE einde school Gemiddelde groei van DLE per 

leerjaar 
Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen

2.4 Waar staan we over één jaar?
Vakgebied Datum Toets DL DLE VS FN LR% Uitstroom-

niveau
Technisch 
lezen
Begrijpend 
lezen
Spelling 

Rekenen
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3  Leerdoelen en aanbod, uitwerking van het ontwikkelingsperspectief 
voor één jaar

Technisch lezen
Doelen

Onderwijsbehoeften

Middelen

Organisatie

Begrijpend lezen
Doelen

Onderwijsbehoeften

Middelen

Organisatie

Spelling
Doelen

Onderwijsbehoeften

Middelen

Organisatie
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Rekenen
Doelen

Onderwijsbehoeften

Middelen

Organisatie

Overig
Doelen

Onderwijsbehoeften

Middelen

Organisatie
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4  Evaluatie; didactisch leerrendement na een half jaar

Vakgebied Datum Toets DL DLE VS CITO-
score  
(A t/m E  
of  
I t/m IV)

FN LR% Uit-
stroom-
niveau

Technisch 
lezen
Begrijpend 
lezen
Spelling

Rekenen

Evaluatie na een halfjaar
Vakgebied Evaluatie Conclusie
Technisch 
lezen

Begrijpend 
lezen

Spelling

Rekenen

Overig
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5  Evaluatie; didactisch leerrendement na een jaar

Vakgebied Datum Toets DL DLE VS CITO-
score  
(A t/m E  
of  
I t/m IV)

FN LR% Uit-
stroom-
niveau

Technisch 
lezen
Begrijpend 
lezen
Spelling 

Rekenen

Evaluatie na een jaar 
Vakgebied Evaluatie Conclusie
Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen

Overig

Ondertekening
Getekend na evaluatie
Handtekening leerkracht:

Handtekening Ib’er:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Datum:
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Savioschool, Hillegom

Schooljaar: 2011-2012 

Naam: Datum plaatsing:
Geboortedatum: Vorige school:
Diagnose: Schoolloopbaan:
Medische geg. Geslacht:
Dyslexieverklaring: ja/nee datum:

Datum 
onderzoek:

Instrument: TIQ VIQ PIQ

Extra begeleiding:
Logopedie
Fysiotherapie

Overige betrokken organisaties: 
Thuissituatie: 

K
le

ut
er

s

Toets Januari 2012 DL: 
LRV % Toets/VS Resultaat

Ordenen

Rekenen voor kleuters

Taal voor kleuters

G
ro

ep
 3

- 
8

Toets Januari 2012 DL: 
LRV % Verw. 

vs
Verw. 
DLE

Toets Reële 
vs

DLE Resul-
taat

Gem. 
leer-
rende-
ment %

Rekenen – Wiskunde

Spelling

Begrijpend lezen

Technisch lezen AVI Beh.
 AVI instr. 

Technisch lezen DMT 

K
le

ut
er

s

Toets Juni 2012 DL: 
LRV % Toets/VS Resultaat

Ordenen

Rekenen voor kleuters

Taal voor kleuters
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G
ro

ep
 3

- 
8

Toets Juni 2012 DL: 
LRV % Verw. 

vs
Verw. 
DLE

Toets Reële 
vs

DLE Resul-
taat

Gem. 
leer-
rende-
ment %

Rekenen – Wiskunde

Spelling

Begrijpend lezen

Technisch lezen AVI Beh.
 AVI instr. 

Technisch lezen DMT 

Uitstroomperspectief 
Theoretisch uitstroomperspectief: VSO ZMLK  TIQ < 55

PRO  TIQ 55-80
LWOO  TIQ 75-90
VMBO K of B    TIQ 90-100
VMBO T  TIQ 100-110
HAVO  TIQ 110-120

Reëel uitstroomperspectief: • kleuters: naar welk soort onder-
wijs zal dit leerling doorstromen?

Meenemen in reëel uitstroom- 
perspectief:
• citogegevens
• hoe is de leerling in de klas?
• IQ

Handtekeningen Datum: Datum:
Handtekening namens de school

Handtekening van de ouders voor  
besproken en gezien
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SWV Zuid-Kennemerland

Naam leerling:

Geboortedatum:

Geslacht:

Leerkracht(en):

Intern begeleider:

Vakgebied(en):

Groep:

Didactische leeftijd: 
(op moment van invullen)
Schoolloopbaan:

Schooljaar, periode:

Opgesteld op:  

Tussenevaluaties op:

Data bespreking met ouders, 
leerling, IB, AB:
Datum vaststelling:

Beginsituatie

Onderzoek, observaties en toetsresultaten

Onderzoek- en  
observatiegegevens
Toetsresultaten 
vakgebied

Toets Didactische 
leeftijd

Afname 
datum

Vaardigheids-
score

Leerrendement
Totaal en ½ jr. 
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Tussendoelen en einddoelen richting een uitstroombestemming 
Vakgebied Functioneringsniveau met vaardigheidsscore Motivatie indien uitstroombestemming 

afwijkt van het verwachte rendementStart Verwachte 
tussendoelen

Verwachting 
eind BaO

Verwachte uitstroombestemming:
Beschermende factoren Risicofactoren

Specifieke onderwijsbehoeften

Leerkrachtgedrag bij de specifieke onderwijsbehoeften

Planning periode (datum) - (datum)
 Vakgebied Methodiek Organisatie Ouders/verzorgers

Handtekening ouders/verzorgers:    Handtekening directeur:

Datum:       Datum:



Bijlagen 117

Halfjaarlijkse evaluatie (datum)
Observatie-
gegevens

Vakgebied Toets Didactische 
leeftijd

Afnamedatum VS Leerrendement

Extra factoren 
die tijdens het 
werken naar 
voren kwamen

Beschermende factoren Risicofactoren

Resultaat eigen leerlijn (welke effecten heeft het plan gehad)
Vakgebied Beschrijving resultaten

Handtekening ouders/verzorgers:    Handtekening directeur:

Datum:       Datum:
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