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1. Ontwikkelin1sperspectieven (OPP) keuze uit 4 modules
Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders en directeuren.
Deelnemers kunnen voor één of meerdere modules kunnen kiezen. Je moet je apart per module
inschrijven. De duur per bijeenkomst is drie uur.
De vier modules hebben als inhoud:
A. Hoe ziet de zor1structuur eruit?

Hoe signaleer je zorgleerlingen, welke beslissingen neem je gaandeweg (welke opties heb je) en
wanneer komt het Ontwikkelingsperspectief Plan dan om de hoek kijken? Welke visie heb je als
school rondom het werken met een OPP? Hoe past het Handelingsgericht Werken hierin? Wat is
er nodig bij arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen die gefaciliteerd worden door het
samenwerkingsverband?
Is er binnen het team, bij leerkrachten duidelijkheid en eenduidigheid over het gebruik van een
OPP (hier wordt vaak gedacht van wel, maar in de praktijk blijkt dit regelmatig een bron van
discussie en weerstand) en welke aandachtspunten/ontwikkelpunten liggen er?
B. Het schrijven van een OPP

Hoe maak je een OPP dat voldoet aan de wettelijke kaders en waar je als school mee uit de
voeten kunt? Hoe stel je een passend uitstroomperspectief vast? Hoe evalueer je het OPP en
maak je keuzes voor aanpassingen? Hierbij is ruimte voor de deelnemers om te oefenen met het
opstellen van een plan.
C. Van OPP naar les

De praktische inslag: hoe geef je maatwerkonderwijs in de klas vorm? Hier komen de
referentieniveaus en leerlijnen aan de orde.
D. Communicatie

Hoe communiceer je met betrokkenen (leerkrachten, ouders?) over het OPP? Dit type gesprekken
kan als moeilijk worden ervaren, bijvoorbeeld wanneer de uitstroombestemming van een jonge
leerling lager is dan ouders willen of het OPP tot meer werk leidt dan leerkrachten lief is. In deze
module reiken we gesprekstechnieken aan gericht op het creëren van draagvlak.
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