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Programma

• Uitleg ontwikkelingsperspectief voor jonge kinderen / kleuters

• Ervaringen

– Tips en tops
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Ontwikkelingsperspectief

voor jonge kinderen/ kleuters
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Aanleiding

• Wettelijke verplichting, ook voor jonge kinderen/ 

kleuters

• Vragen uit het veld naar OPP of OPP-trap voor kleuters

• OPP kan veel ondersteuning bieden in doelgericht 

werken en samenwerken
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OPP voor groep 3 t/m 8
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Waarom geen kleuter OPP-trap?

• Onwenselijk om al over uitstroomniveau te spreken

– Self fulfilling prophecy 
• In OPP-format doen we dit wel vanwege de wettelijke verplichting 

(inschatting o.b.v. gemiddelde school)

• Sprongsgewijze ontwikkeling

• Kleuter CITO-toetsen passen niet in OPP-trap

• CITO geeft geen volledig beeld van kleuterontwikkeling

• Voldoende andere visuele communicatiemiddelen 
beschikbaar 
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Waar gaat het wel om bij kleuters in OPP?

• Uitstroom naar groep 3

• Goede voorbereiding op en start in groep 3

DOEL: goed voorbereid naar groep 3 !
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(Kleuter) OPP: wettelijke eisen

• OPP moet worden opgesteld als een leerling zorg ontvangt 

bovenop de basisondersteuning van de school.

– Dus binnen Unita voor alle MDO-leerlingen. 

• Bevoegd gezag stelt het OPP vast, nadat het hierover ‘op 

overeenstemming gericht overleg’ heeft gevoerd met de ouders. 

• Per 1 augustus 2017: ouders tekenen voor het handelingsdeel.

• Jaarlijks evalueren met ouders en zo nodig bijstellen. 

• Als ouders het niet eens zijn: geschillencommissie. 

• Registeren welke leerlingen een OPP hebben

• Binnen zes weken 
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(Kleuter) OPP: wettelijke eisen m.b.t. inhoud

• Verwachte uitstroombestemming (type VO of VSO)

• Onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming, met

minimaal een beschrijving van de stimulerende en 

belemmerende factoren in de ontwikkeling van de leerling

• Het aanbod dat wordt geboden om de doelen te bereiken, 
voor zover dat afwijkend is van het aanbod voor de groep of 
een subgroep (zoals in een groepsplan beschreven) 

• Evaluatie van de doelen en (eventueel) het aangepaste 
aanbod
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Kleuter OPP format

Wat moet en wat mag?

• School moet een OPP maken voor alle MDO-leerlingen

• Je mag het format benutten.

• Goed eigen format, prima !
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Wat hebben we wel gemaakt?
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Kleuter-OPP format

• Goede voorbereiding op overgang naar groep 3 staat centraal

• Ruimte voor:
– Algemene gegevens

– Voor welk onderdeel het OPP wordt opgesteld

– Voorlopige uitstroombestemming: algemeen en ‘grijs’

– Verwachte uitstroom naar groep 3

– Onderbouwing OPP (gebaseerd op groeidocument)

– Planning voor betreffende onderdelen

– Verslag overleg ouders

– Evaluatie

– Indien nodig: bijstelling

– Ondertekening
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Kleuter-OPP format

• Verwijs naar andere documenten in plaats van herhalen 

(bijv. groeidocument/ groepsplan)

• Suggestie: benoem hier de uitstroom waar 75% van de 

school naar toe gaat 

• Hoop is dat het ondersteunend werkt !
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Aanvullende visuele ondersteuning?

• Er zijn al veel instrumenten die kleuterontwikkeling visueel duidelijk 

weergeven.

• www.inzichtelijkonderwijs.nl (doelgericht werken met kleuters)

• Bijvoorbeeld:

– KIJK!

– OntwikkelingsVolgModel

– Registratie van methode (Kleuterplein / Onderbouwd / Enz.)

– Een door de school zelf ontwikkeld systeem

– ….

• Voorkom dubbel werk !
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Conclusie: 

• Werken met het OPP is goede combinatie met doelgericht werken en 

samenwerken binnen HGW. Namelijk:

– Wat willen we bereiken? Wie doet wat?

– Wat is nodig om deze doelen te halen? (onderwijs- en opvoedbehoeften)

• Wettelijke verplichting

• OPP-trap voor kleuters niet wenselijk en niet haalbaar

• Wel:

– Format in WORD voor kleuter-OPP 

• Vergelijkbaar met het format in WORD dat er al is voor leerlingen in groep 3 tot 

en met 8

– Aanvullingen in het groeidocument: beter in te vullen voor kleuters

• Visuele ondersteuning: is voldoende beschikbaar
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Ervaringen
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Ervaringen

• In tweetallen:

– 2 tops: Wat werkte goed 

– 2 tips: Wat kan beter

– Op flapover plakken 
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Terugkoppeling

• Samenvatting hoofdlijnen tips en tops
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Meer informatie?

• www.poraad.nl Ontwikkelingsperspectief in het 

basisonderwijs

• www.swvunita.nl meer informatie onder ‘OPP’

• Zorg voor Kleuters (Eichhorn, 2011)

• www.inzichtelijkonderwijs.nl
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Vragen?
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Afsluiting

Vragen ?

Dank u voor uw deelname !
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