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Uitleg van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

 

 

Voor elke leerling op Altra College Bleichrodt maken we een ontwikkelingsperspectiefplan, kortweg het OPP. 

Ouders en opvoeders vragen ons nog wel eens waar dit OPP voor is. We leggen het u graag uit. 

  

 

Wat staat er in het OPP? 

Het OPP bestaat uit twee delen: een verantwoordingsdeel (deel a) en een handelingsdeel (deel b).  

 

In het verantwoordingsdeel schetsen wij voor uw kind onder andere een beeld van de mogelijkheden op onze 

school, wat uw kind na onze school gaat doen (dit is het uitstroomperspectief), wanneer uw kind onze school 

verlaat en adviezen voor docenten. Het beeld onderbouwen wij met bijvoorbeeld een beschrijving van de sterke 

kanten en uitdagingen van uw kind. Het verantwoordingsdeel geeft de school advies en richtlijnen om uw kind te 

ondersteunen in zijn of haar uitdagingen. 

 

In het handelingsdeel stelt de mentor samen met u en uw kind doelen op waar uw kind mee aan de slag gaat. De 

doelen begeleiden de leerling naar de uitstroombestemming zoals we hebben beschreven in het 

verantwoordingsdeel. Drie keer in het schooljaar evalueren de mentor, de leerling en de ouders samen of de 

doelen van de afgelopen periode zijn behaald. In dit gesprek worden voor de volgende periode nieuwe doelen 

geformuleerd of blijven de doelen staan, bijvoorbeeld als de doelen niet behaald of wanneer het doel nog steeds 

van toepassing is. De mentor neemt de evaluatie mee op de doelenkaart.  

 

Op onze school noemen wij het verantwoordingsdeel het OPP en het handelingsdeel de doelenkaart. 
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Wanneer wordt het OPP gemaakt? 

Binnen zes weken na de start op onze school maken wij het OPP. Dit geldt voor leerlingen die vanaf de eerste 

klas starten en voor leerlingen die op een later moment instromen.  

 

Hoe wordt de inhoud van het verantwoordingsdeel bepaald? 

De verwachte ontwikkeling van een leerling bepalen wij op basis van verschillende bronnen: 

➢ het dossier van de school van herkomst; 

➢ als er hulp is verleend, het dossier van hulpverlening; 

➢ het intakegesprek dat de zorgcoördinator van onze school heeft met u en uw kind. Als dat handig is, sluit 

de hulpverlener bij de intake aan. 

 

Hoe verloopt de evaluatie van het verantwoordingsdeel? 

Aan het einde van elk schooljaar evalueert de mentor de ontwikkeling van uw kind en vult het 

verantwoordingsdeel van het OPP aan met wat hij of zij ziet. Het verantwoordingsdeel schrijven we dus niet elk 

jaar volledig opnieuw. We vullen het aan met de ontwikkelingen van uw kind. 

 

Voorbeeld van leerling Lindsey: in het verantwoordingsdeel staat dat Lindsey baat heeft bij duidelijkheid en 

structuur. Tijdens de evaluatie komt naar voren dat deze handelingsadviezen goed werken voor haar. In het OPP 

blijft dit advies staan. 

 

Voorbeeld van leerling Dylan: in het verantwoordingsdeel staat dat Dylan met een stoel kan gooien als hij boos 

wordt. Het afgelopen schooljaar is dit niet gebeurd. De ontwikkeling, dat Dylan niet meer uit woede met stoelen 

gooit, wordt aangevuld in het OPP. 

 

De mentor bespreekt aan het begin van elk schooljaar het OPP met u en uw kind. In dit gesprek neemt de mentor 

de evaluatie mee die aan het einde van het vorige schooljaar is gemaakt en de evaluaties van de doelenkaart. U 

en uw kind kunnen op deze manier meekijken welke ontwikkelingen de school ziet. Beiden ondertekenen jullie het 

OPP voor gezien. 

 

Wilt u meer weten over het OPP? 

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs leest u meer over het OPP: www.onderwijsinspectie.nl.  

 

Heeft u vragen over het OPP? 

Heeft u vragen over het verantwoordingsdeel neemt u contact op met de betrokken zorgcoördinator van school. 

Voor vragen over het handelingsdeel (doelenkaart) kunt u bij de mentor van uw kind terecht. 

 

Het team van Altra College Bleichrodt 

www.altrahorizononderwijs.nl/altra-college-bleichrodt  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.altrahorizononderwijs.nl/altra-college-bleichrodt

