
  

 

 

 

Antwoorden op de onbeantwoorde vragen 

tijdens webinar bovenschoolse voorzieningen 

‘Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen’ 

 
 

Algemene vragen 
 

Welke aspecten van ontwikkeling acht de Inspectie van het Onderwijs het meest van belang als 

voorspeller van schoolsucces?  

Hier is geen algemeen antwoord op te geven, schoolsucces is als een leerling passend onderwijs krijgt 

aangeboden, waarbij de specifieke ondersteuningsbehoeften proactief/tijdig worden erkend/ondersteund 

zodat de doorgaande lijn wordt gewaarborgd.  

 

Welke aspecten vragen om extra aandacht vanuit een OPDC? 

De leerling en zijn/haar ondersteuningsbehoeften staan centraal, met de bedoeling om terug te keren naar 

het reguliere onderwijs. Het OPDC is de plek waar de leerling tot rust komt, ruimte en tijd wordt genomen 

om specifiek ondersteuningsmaatwerk te ontwikkelen en te bieden zodat er gefaseerd kan worden gewerkt 

naar terugkeer naar de eigen school. Extra aandacht is er ook nodig voor de school van de leerling. Deze 

moet eraan bijdragen dat de leerling zich op het OPDC goed kan ontwikkelen, zo moet de school doorgaans 

zelf tijdig schoolwerk en toetsen aanleveren, toetsen nakijken en de ontwikkeling van de leerling 

monitoren. Daarnaast moeten leraren zich voorbereiden op een succesvolle terugkeer. Zo leren leerlingen 

op het OPDC b.v. vaak ander gedrag aan, waar de school bij terugkeer van de leerling goed mee om moet 

gaan voor een succesvol vervolg. Een plaatsing op het OPDC vraagt dus wat van zowel de leerling, het OPDC 

als ook de school van inschrijving. 

 

Een plaatsing op een OPDC wordt soms als observatieplaats ingezet voor het in kaart brengen van de 

ondersteuningsbehoeften van een leerling. De leervorderingen staan dan niet centraal, maar het vinden 

van een passende plek voor een leerling. Hoe kijkt de inspectie hier tegenaan? 

Het is van belang dat er samenwerking is met de ‘eigen’ school van de leerling om het onderwijsaanbod 

aangereikt te krijgen om enerzijds geen onnodige didactische achterstand op te lopen en anderzijds 

terugkeer eenvoudiger mogelijk te maken. De plaatsing op het OPDC kan als doel hebben om de 

ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen(dat kan zijn voor observatie), ondersteuning te arrangeren, 

de leerling gedragsalternatieven aan te leren en zo gefaseerd terug te gaan naar de ‘eigen’ school of bij de 

ondersteuningsbehoefte passender onderwijs. 

 

 



 

Als een docent wel handelingsbekwaam is, maar nog niet bevoegd. Hoe lang heeft deze docent dan de 

tijd om zijn bevoegdheid te behalen? 

Zie hiervoor de website van de rijksoverheid over bekwaamheid van docenten. Voor de fasering om van 

handelingsbekwaam naar bevoegd te gaan zie de website van de rijksoverheid hierover.  

 

In een OPDC wordt vaak samengewerkt met jeugdhulpverlening. Wie is verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de jeugdhulpverlening binnen een OPDC en wie houdt toezicht op de kwaliteit hiervan? 

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Artikel 2.6 van de Jeugdwet geeft aan dat het college 

(van burgemeester en wethouders) er in ieder geval verantwoordelijk voor is dat er een kwalitatief en 

kwantitatief toereikend aanbod is om (de afspraken uit) het Jeugdplan uit te voeren, jeugdhulp op een 

laagdrempelige en herkenbare manier wordt aangeboden en te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is in 

situaties waar onmiddellijke uitvoering van taken is geboden. Ook bepaalt de Jeugdwet (conform artikel 9.1 

t/m 9.10) dát en waaróp de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hier toezicht op houdt. De 

jeugdhulpverlening valt dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Indien er sprake is van 

ondeugdelijk/onbekwaam handelen is het zaak dit, in samenwerking met het samenwerkingsverband,  te 

melden bij de gemeente en/of de IGJ. 

 

Verschillen tussen OPDC en bovenschoolse voorzieningen 
 

Wat is het verschil tussen een OPDC en een bovenschoolse voorziening? 

Een PPDC is een bovenschoolse voorziening. Het heeft een eigen BRIN van DUO en valt onder de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Welke leerlingen hier gebruik van 

kunnen maken hangt af van de afspraken in het ondersteuningsplan. Soms kunnen ook leerlingen van 

aanpalende samenwerkingsverbanden hier gebruik van maken. Er zijn ook bovenschoolse voorzieningen 

die onder een schoolbestuur vallen. Deze zijn dan doorgaans gekoppeld aan een school. Als een leerling 

van een andere school en/of van een ander schoolbestuur hier gebruik van wil maken, is een 

symbioseverklaring nodig (zie de website over de variawet).   

 

Hoe is het toezicht georganiseerd voor een bovenschoolse voorziening dat vanuit een schoolbestuur 

wordt georganiseerd? 

Het toezicht op een bovenschoolse voorziening van een schoolbestuur gaat via het Onderzoekskader po of 

vo en vindt plaats bij het onderzoek naar het schoolbestuur. Als een schoolbestuur een bovenschoolse 

(eigen) voorziening heeft en die zich richt op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dan 

verwachten we een koppeling met het SOP. Immers, het SOP beschrijft de voorzieningen die een school 

getroffen heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 

Wat is de maximale verblijfsduur bij een bovenschoolse voorziening? 

Dat bepaalt de school waar de leerling ingeschreven staat en hangt af van de doelen die de school heeft 

geformuleerd  voor de leerling. Er zijn wel grenzen aan een fulltime plaatsing op de bovenschoolse 

voorziening die via symbiose wordt geregeld. Dat mag maximaal voor drie maanden. Gaat het om een part 

time plaatsing, dan kan het langer. Dit moet dan jaarlijks opnieuw worden geregeld met een 

symbioseverklaring. Is de bovenschoolse voorziening een OPDC, dan mag een leerling in het po daar 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2018/04/09/besluit-bekwaamheidseisen-onderwijspersoneel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/leraar-bevoegd-of-benoembaar
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2018/09/06/maatwerk-in-onderwijstijd-voor-leerlingen-met-een-beperking


 

maximaal 6 maanden naartoe. Deze periode kan in uitzonderingen eenmalig met maximaal 6 maanden 

worden verlengd. In het vo mag een leerling maximaal 2 jaar naar een OPDC. Binnen het 

samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de rol van het OPDC en de maximale duur van 

plaatsingen. 

 

Maatwerk in onderwijstijd 
 

Wie vraagt de onderschrijding van de onderwijstijd aan als een leerling onderwijs volgt op het OPDC? 

De school waar de leerling staat ingeschreven vraagt de onderschrijding van de onderwijstijd aan. Op de 

site van de Inspectie van het Onderwijs is meer informatie te vinden over de beleidsregel “Instemmen met 

afwijking van het verlichte minimum aantal uren onderwijstijd”. Hier staan ook de eisen die aan de 

motivering in het opp worden gesteld. Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs komt 

binnenkort binnen het thema maatwerk meer informatie over verschillende vormen van maatwerk in 

onderwijstijd en het meetellen van onderwijstijd. 

 

Welke rol heeft leerplicht en de jeugdarts in een aanvraag voor en onderbouwing van de onderschrijding 

van de onderwijstijd? 

Die hebben geen (formele) rol hierin. Het betreft namelijk geen voorziening gebaseerd op de leerplichtwet. 

 

Hoe past het (vernieuwde) toezichtskader op de samenwerkingsverbanden en in het bijzonder op de 

OPDC’s binnen de wijze waarop deze voorzieningen passen in een route naar inclusiever onderwijs? 

De inspectie onderzoekt de onderwijskwaliteit op het OPDC en de sturing daarop door het bestuur tijdens 

onderzoeken bij de samenwerkingsverbanden. Daarbij kijken we ook naar de rol van het OPDC binnen het 

samenwerkingsverband en de doelen van het samenwerkingsverband. Doelen die gaan over inclusie vallen 

daar ook onder. De inspectie gaat graag in gesprek over het toezicht op de OPDC’s en de wijze waarop deze 

voorziening past in inclusiever onderwijs. Gezamenlijk belang is goed onderwijs, ook voor leerlingen die 

tijdelijk niet op hun eigen school onderwijs krijgen. We werken toe naar een nieuw kader per september 

2021. Input is meer dan welkom. Wil je meedenken? Stuur dan een mailtje aan Dorien Verweij 

(d.verweij@owinsp.nl) 

 

Vragen aan OPDC Rotterdam  
 

Hoe geven jullie vorm aan de praktijklessen voor leerlingen op het OPDC? 

Praktijklessen op het OPDC vinden plaats op het gebied van de vakken koken en techniek. De 

mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt. Voor leerlingen die in een PTA zitten waarvoor speciale 

praktijkopdrachten moeten worden gedaan doen we dan ook een beroep op de stamschool om dit 

mogelijk te maken. De leerling maakt dan de vereiste praktijkopdrachten op de stamschool, of de school 

stelt vervangende opdrachten op die wel op het OPDC kunnen worden gemaakt. 
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Keren leerlingen na een verblijf op het OPDC altijd terug naar de eigen school? Welke afspraken hanteren 

jullie hierover? 

De stelregel is dat een leerling pas kan worden toegelaten tot het OPDC als de stamschool verklaart dat een 

leerling weer kan terugkeren op school. Dit is bepaald door het samenwerkingsverband. Overigens 

betekent dit niet dat een leerling ook altijd terugkeert naar de eigen school. Voortschrijdend inzicht kan 

ertoe leiden dat een leerling beter af is op een andere school. Dat kan  een vergelijkbare reguliere school 

zijn, maar ook een school voor speciaal onderwijs. De verantwoordelijk voor het vinden en regelen van een 

andere school ligt bij de stamschool. 

 

Hoe bestendig je het geleerde tijdens de plaatsing op het OPDC na terugkeer naar de eigen school? 

De meeste leerlingen gaan pas terug naar school na een ‘faseringsperiode’ waarin gewerkt wordt met een 

‘back-to-school-boekje’. Hierin staan de doelen waaraan de leerling per week werkt. Na iedere les laat de 

leerling dit invullen en aftekenen door zijn docent op de stamschool. Op het OPDC kijken we dan of een 

leerling verdere ondersteuning hierbij nodig heeft. Verder staan in het eindverslag van de leerling (onder 

andere) handelingsadviezen voor de stamschool. Wij hopen dat de school die bekend maakt bij het 

personeel dat met de leerling werkt. Na terugkeer is er nog enige tijd nazorg vanuit de hulpverlening. 

 

Hoe meten jullie het vervolgsucces en welke rol speelt de AVG hierbij? 

Vervolgsucces wordt gemeten door onderzoek dat het samenwerkingsverband laat uitvoeren, bijvoorbeeld 

als afstudeeropdracht van een student aan de Erasmus universiteit. De AVG wordt hierbij aangehouden. 

 

Richten jullie je als OPDC ook op ondersteuningsvragen van de docenten van de school waar de leerling 

vandaan komt? 

Scholen kunnen bij het Expertisecentrum een aanvraag doen voor ondersteuning en coaching van 

docenten. Streven is dat een docent van het OPDC die een coachingsopleiding heeft gedaan dit in de 

toekomst gaat doen. 

 

Merken jullie met de inzet van Studyflow en het volgen van de gedragsontwikkeling resultaten voor 

leerlingen? Hoe merk je dat? 

We werken nog te kort met Studyflow om hierover uitspraken te kunnen doen, zeker na een schooljaar 

waarin de onderwijssluiting is geweest. In februari 2021 willen we een evaluatie van het gebruik van 

Studyflow doen. 

 

Hoe combineer je o.a. qua tijd de hoeveelheid schoolwerk en toetsen die een leerling voor zijn eigen 

school moet doen met Studyflow en aanvullende trainingen op het gebied van de sociale vaardigheden? 

Studyflow staat op het lesrooster voor 2 lesuren in de week. Dit is goed te combineren met het andere 

werk van een leerling. Voor examenleerlingen geldt echter dat zij aan hun examenvakken werken i.p.v. 

Studyflow. Praktijkschoolleerlingen werken via hun eigen school met ‘Studiemeter’. 

 

 


