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1.  Iedere school heeft een schoolprotocol waarin de schoolafspraken staan beschreven rond  

het werken met  ontwikkelingsperspectieven. 
 
 
2. Dit schoolprotocol bevat tenminste uitspraken over 

- voor welke kinderen een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld 
- op welk tijdstip dit gebeurt 
- waar de beslissing om een ontwikkelingsperspectief op te stellen op gebaseerd moet zijn 
- wie betrokken zijn bij de beslissing 
- de communicatie met de ouders 
- rollen en verantwoordelijkheden  
Het samenwerkingsverband  heeft een voorbeeldprotocol dat de school kan gebruiken om 
haar eigen schoolprotocol op te stellen. 

 
 
3.  Iedere school werkt met een vast (school)format ontwikkelingsperspectief dat voor een  

leerling wordt ingevuld. De school kan eigen keuzes maken wb de precieze opzet en lay-out  
van het format. 
Het format bevat tenminste de volgende onderdelen: 
-     Persoonlijke gegevens leerling (tenminste naam, geboortedatum) 
- Groepsverloop 
- Aanleiding om ontwikkelingsperspectief te formuleren 
- Startsituatie + startdatum 

 Benoem hierbij de leerontwikkeling op basis van de behaalde toetsresultaten.  
      Betrek   hier de CITO-toetsen bij, maar kijk ook naar hoe het in de klas gaat. 

-     Een overzicht van stimulerende en belemmerende factoren  
- Relevante onderwijsbehoeften 
- Doelen op lange termijn (uitstroom) – vanaf dl 30 

 De doelen worden geformuleerd in CITO vaardigheidsscores en waar zinvol in  
         kwalitatieve beschrijvingen (bijvoorbeeld leerinhouden).  

 Indien nodig staan leergebiedoverstijgende doelen beschreven (denk aan gedrag, 
werkhouding, sociale competenties) 

 Vermeld het geplande uitstroomniveau per vakgebied. 
- Doelen voor over een  half jaar en voor over een jaar 

 Noem de geplande vaardigheidsgroei en de inhoudelijke doelen. De school stelt  
vast – in een bandbreedte – welke scores de leerling in de komende periode 
moet halen om ‘op koers’ te blijven. Bepaal de geplande vaardigheidsgroei 
tenminste twee toetsmomenten vooruit. 

- Plan om de doelen te bereiken (hoe, wie, wat, wanneer) 
- Datum van evalueren 
- Communicatie met de ouders 
 
 

4.  Ten aanzien van het werken met ontwikkelingsperspectieven gelden binnen het 
samenwerkingsverband verder de volgende afspraken: 

a.  Er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld  

- voor leerlingen van wie de  inschatting is dat de leerresultaten einde basisschool  
op één of meer gebieden lager dan niveau midden groep 7 zullen uitkomen  
- voor leerlingen voor wie extra ondersteuningsgelden vanuit het samenwerkings- 
verband worden ingezet  
NB: in beide gevallen gelden de afspraken die we binnen de afdeling hebben 
gemaakt rond inhoud, opzet en werkwijze van ontwikkelingsperspectieven.  
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 b. Voor leerlingen van wie de inschatting is dat ze het reguliere onderwijsprogramma  

in groep 8 kunnen volgen én van wie tevens de inschatting is dat hun eindniveau  
op minimaal midden groep 7 zal uitkomen, hoeft geen ontwikkelingsperspectief te  
worden opgesteld.  
 

c.  Vanaf dl 30 (eind groep 5) wordt voor alle kinderen voor wie dat nodig is een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarbij worden ook de einddoelen van de 
basisschool voor deze leerling (uitstroomperspectief) geformuleerd. 

 Wanneer bij jongere leerlingen de inschatting is dat ze de doelen midden groep 7 
niet zullen halen wordt eveneens een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In de 
regel wordt dan echter nog niet het uitstroomperspectief geformuleerd. 

 
d. Het ontwikkelingsperspectief wordt ondertekend door de ouders.  
 De school is wettelijk verplicht met de ouders overleg te voeren over het 

uitstroomperspectief. Het is geen wettelijke vereiste dat de ouders instemmen met 
het uitstroomperspectief. 

 Er ligt eveneens een wettelijke verplichting om met de ouders overleg te voeren 
over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Het handelingsdeel kan 
pas vastgesteld worden wanneer de ouders instemmen.  

 Wettelijk bepaald: Wanneer dit problemen oplevert en ouders nog niet ingestemd 
hebben, mag de school in de tussentijd (totdat er overeenstemming is met de 
ouders) de ondersteuning bieden (=het handelingsdeel uitvoeren) zoals zij dit 
voorstaat, ook al zijn de ouders het hier niet mee eens. 
De ouders worden door de school betrokken bij de halfjaarlijkse evaluatie van het 
ontwikkelingsperspectief. 
 

e. Het ontwikkelingsperspectief wordt halfjaarlijks geëvalueerd:  

 Is de geplande vaardigheidsgroei behaald? 

 Zijn de inhoudelijke (tussen)doelen gehaald? 

 Welke doelen hebben nog extra aandacht nodig (op basis van analyse)? 

 Ligt de leerling ‘op koers’ wat betreft de uitstroombestemming? 

 Wat zijn de doelen en de aanpakken voor de volgende periode? 

 Moet er iets veranderd worden (intensiveren, compenseren, etc) 
            Bijstelling van het ontwikkelingsperspectief is pas aan de orde wanneer de 

resultaten op twee opeenvolgende toetsmomenten betekenisvol afwijken van de 
groeiverwachting. 

 
f. Leerkracht en ib’er beslissen samen om een ontwikkelingsperspectief op te stellen 

voor een leerling. De directeur wordt hierbij betrokken. Wanneer gestart wordt met 
een ontwikkelingsperspectief is de directeur hier altijd van op de hoogte. 

 
g.  Bij de beslissing om een ontwikkelingsperspectief op te stellen wordt altijd de aan 

de school verbonden orthopedagoog geconsulteerd. Dit is eveneens het geval 
wanneer de evaluatie aanleiding geeft om het ontwikkelingsperspectief bij te 
stellen.  

 
h. Het ontwikkelingsperspectief fungeert eveneens als handelingsplan. Naast het 

ontwikkelingsperspectief hoeven dan ook geen handelingsplannen worden opgesteld. 
Deze afspraak vraagt echter wel dat het ontwikkelingsperspectief duidelijke 
uitspraken bevat over de wijze waarop aan de doelen gewerkt wordt (hoe, wat, 
wanneer en door wie) 

 
i. Wanneer de school voor een specifiek kind geld ontvangt van het   samenwerkings- 

verband, zie het ministerie dit als 'extra ondersteuning vanuit het    samenwerkings-   
verband'. 
Alleen in die gevallen is registratie van het ontwikkelingsperspectief in BRON 
verplicht. 
We hebben het dan in de situatie van ons samenwerkingsverband over 
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a. leerlingen voor wie de school gelden ontvangt omdat ze eerder een rugzakje 
hadden 
b. leerlingen voor wie de school personele inzet ontvangt vanuit het 
samenwerkingsverband - het gaat daarbij dan om iemand die specifiek met de 
betreffende leerling komt werken - denk bv. aan een onderwijsassistent van het 
samenwerkingsverband (of van het schoolbestuur) die een paar keer in de week 
langs komt om deze specifieke leerling individuele hulp/begeleiding te bieden - in 
deze gevallen is de personele inzet specifiek voor deze leerling aan de school 
toegekend door het samenwerkingsverband. 


