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Scholingsaanbod OPP 

Voor s(b)o/vso 

Versie 6 mei 2022 

 

 

Benut de mogelijkheden die het nieuwe ontwikkelingsperspectief (OPP) van ParnasSys vanaf augustus 2022 biedt. 

Ervaar hoe je met gebruikmaking van alle (actuele) informatie die al in de voorliggende periode in ParnasSys is 

geregistreerd makkelijk komt tot een overzichtelijk en concreet ontwikkelingsperspectief(plan) voor alle leerlingen 

van je school. 

 

De invulling van workshops of van scholingsbijeenkomsten is altijd maatwerk. Tijdens een intake wordt bepaald wat de 

beginsituatie en gewenste situatie is. De inhoud wordt afgestemd op de functies van de deelnemers.   

 

Advies:  

- Minimaal één bijeenkomst met de commissie van begeleiding om beleidsmatige afspraken te maken 

- Minimaal één bijeenkomst met de leerkrachten en overige betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor het 

vullen, actualiseren en evalueren van (delen van) het OPP 

 

Mogelijke doelstellingen 

 

Beleid, visie en afspraken 

1. De deelnemers kennen de doelstellingen en de toepassingsmogelijkheden van het landelijk doelgroepenmodel 

(dat de basis vormt van het nieuwe OPP in ParnasSys) voor het typeren van de mogelijkheden en 

ondersteuningsbehoeften van een leerling 

2. De deelnemers weten wat de wettelijke vereisten zijn van een ontwikkelingsperspectief 

3. De standaard onderleggers van het doelgroepenmodel zijn geconcretiseerd voor de eigen organisatie op basis 

van de ondersteuning die de school kan bieden (mede afgeleid van het schoolondersteuningsprofiel) 

4. Iedereen ziet de relevantie er van in om vanaf het moment van aanmelden te zorgen voor een goede 

dossiervorming. Door belangrijke zaken op de juiste plaats te noteren, kan informatie de hele schoolloopbaan 

benut worden, voor diverse doeleinden. (denk aan overdracht naar een volgende groep of school, aanmelding 

voor een commissie van begeleiding, multidisciplinair overleg of andere bespreking,  aanvraag van tlv of 

arrangement) 

5. Er zijn afspraken gemaakt op organisatie- of stichtingsniveau over: 

a. Welke informatie op welke plaatsen in ParnasSys én in het ontwikkelingsperspectief worden genoteerd 

en wat aandachtspunten zijn 

i. Denk aan: hulpverleningsgeschiedenis, schoolloopbaan, gezinssituatie, medische informatie 

ii. Denk aan: hoe omgaan met onderzoeksresultaten die al enkele jaren oud zijn? Wel of niet 

noteren? Welke toelichting geven?  

https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/landelijk-doelgroepenmodel/
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b. Wie voor welk onderdeel van het ontwikkelingsperspectief verantwoordelijk is. 

c. Welke leerroutes worden onderscheiden wat de bijbehorende streefdoelen zijn. 

i. De school heeft besloten of ze met de 7 leerroutes van het doelgroepenmodel werken, of dat 

ze leerroutes splitsen.  

ii. Er zijn keuzes gemaakt in de naamgeving van de leerroutes 

iii. Per leerroute per leerjaar zijn doelen vastgesteld. Dat kan beschreven worden in niveaus op 

toetsen (bijvoorbeeld ontwikkelprognoses of functioneringsniveau), niveaus op leerlijnen of 

scores op observatie-instrumenten.  

d. Op welke manier ouders en leerlingen betrokken worden bij het opstellen en evalueren van het OPP en 

hoe de zienswijze van ouders wordt toegevoegd.  

e. Hoe het proces van ondertekenen wordt vormgegeven (wie en wanneer?) en waar het ondertekende 

bestand wordt opgeslagen. 

i. Hoe er wordt omgegaan met de aanvraag van een tlv waarbij meestal een recent 

ondertekend OPP meegestuurd moet worden 

f. Op welke manier doelen en aanpak beschreven worden 

i. Eventueel: er is beschreven wat per leerroute het standaard aanbod en de bijbehorende 

aanpak is, zodat in het OPP alleen uitzonderingen benoemd hoeven te worden 

g. Welke bijlagen (bijvoorbeeld overzichten met betrekking tot leerlijnen en het sociaal-emotioneel 

functioneren) worden toegevoegd en op welke manier 

h. Wat er minimaal beschreven wordt bij de evaluatie 

i. Of bij stimulerende en belemmerende factoren en ondersteuningsbehoeften alle aspecten worden 

beschreven, of alleen uitzonderingen op wat geldt voor de meeste leerlingen van een 

leerroute/doelgroep (wat beschreven staat in beleidsdocumenten die worden toegevoegd als bijlage bij 

het OPP) 

j. Eventuele aanvullende informatie die genoteerd wordt in / toegevoegd wordt aan het OPP, om te 

voldoen aan vereisten van het samenwerkingsverband en/of andere organisaties waar mee wordt 

samengewerkt (bijvoorbeeld informatie over verhouding onderwijs-zorg, gedeeltelijke ontheffing van 

de leerplicht, doelen vanuit revalidatie, transitiefase voor vso-leerlingen) 

k. Op welke manier OPP’s worden gedeeld met ouders en anderen (na toestemming van ouders), waarbij 

er wordt voldaan aan de AVG.  

i. Denk aan: beveiligd mailen? uitwisseling via OSO naar andere school of 

samenwerkingsverband (bijvoorbeeld via Kindkans)? wat delen met stagebegeleiders? 

 

Gebruik in de dagelijkse praktijk 

1. De deelnemers weten hoe ze in ParnasSys een OPP kunnen opstellen, bewerken en evalueren 

2. De deelnemers hebben geoefend met het objectief en to-the-point noteren van relevante informatie 

3. De deelnemers zijn in staat om de ondersteuningsbehoeften concreet en SMART te formuleren. Ze zijn op een 

logische manier gerelateerd aan de belemmerende en stimulerende factoren van de leerling.  

4. De deelnemers kunnen de ondersteuningsbehoeften inschalen op basis van de intensiteit. 

5. De deelnemers kunnen de ontwikkelingsniveaus inschalen op basis van de onderzoeksinstrumenten die door de 

school/betrokken hulpverleningsinstanties gebruikt worden (er zijn afspraken gemaakt bij welke resultaten op 

welke leeftijd welke typering gekozen wordt) 

6. De deelnemers kunnen een goed integratief beeld / goede onderbouwing van de uitstroombestemming en 

benodigde ondersteuning beschrijven.  

a. Deze tekst is een betoog die voor een buitenstaander goed te volgen en logisch. Ervaringen over 

(effecten van) interventies worden meegenomen.  

b. Er is een goede afweging van wat kindfactoren en omgevingsfactoren zijn én wat de 

verantwoordelijkheid van een school/het samenwerkingsverband is en van hulpverlening/de gemeente. 
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c. Alle beschikbare informatie wordt op een professionele manier gewogen, zowel wat betreft 

stimulerende  als belemmerende aspecten.  

7. De deelnemers zijn in staat om leerlingen en hun ouders/verzorgers te betrekken bij het opstellen en evalueren 

van het ontwikkelingsperspectief(plan), zodat ze zich gemotiveerd voelen om samen met de betrokkenen van 

school te werken aan de afspraken.  

8. De deelnemers weten hoe ze passende doelen kunnen kiezen voor een leerling en een passende aanpak 

kunnen vaststellen. 

 

Voor meer informatie neem contact op met Drs. B. (Bertine) Haverhals, b.haverhals@parnassys-academie.nl.  

mailto:b.haverhals@parnassys-academie.nl

