
  Procedure toeleiding OPDC Fryslân-Noard 
 

Leerling heeft tijdelijk extra ondersteuning nodig en het 
OPDC lijkt passend. 

Gedragsdeskundige Expertisecentrum 
SWVFN wordt tijdig betrokken. 

Conclusie school én gedragsdeskundige EC: 
OPDC 

 

De VO-school (zorg-/ondersteuningscoördinator = ZOCO): 

• Bespreekt met ouders & leerling de noodzaak van extra ondersteuning en 
(on)mogelijkheden van de school en houdt hen op de hoogte van de vervolgstappen. 

• Zorgt voor een actueel OPP. Inclusief ondersteuningsvraag en doelen voor het  OPDC. 

• Zet de volledige aanmelding in Kindkans:  
o aanmeldingsformulier met handtekeningen school & ouders & leerling & 

gedragsdeskundige EC. 
o Gevuld OPP (in Word). 

• Maakt planner voor minimaal 6 weken schoolwerk voor de leerling. Bij een 
thuiszittende leerling is het vooraf leveren van schoolwerk geen harde eis. 

Status Kindkans: 
 
 
 
 
Aanmelding 
 
 
 
Week 0 

 

Het OPDC / samenwerkingsverband: 

• Controleert volledigheid aanmelding. 

• Controleert aanmelding inhoudelijk. In incidentele gevallen zal, indien er meer 
informatie of verduidelijking nodig is, contact hiervoor opgenomen worden met de 
aanmelder.  

• Mentor OPDC wordt gekoppeld aan leerling. 

• Gedragsdeskundige OPDC stuurt ZOCO brief met uitleg over het vervolg en het 
verzoek om planning schoolwerk aan te leveren (voorwaarde voor starten op het 
OPDC). 

 
In behandeling 
 
(Voorbereiding 
OPDC) 
  
OPDC toegekend 
 
Week 1 

 

Het OPDC: 

• De mentor OPDC neemt contact op met ZOCO en doet drie datumvoorstellen voor 
een intakegesprek (in week 1 of 2). ZOCO wordt gevraagd met ouders en leerling een 
moment te kiezen. ZOCO geeft datum door aan mentor OPDC. 

• Indien het een thuiszittende leerling betreft, neemt de mentor OPDC contact op met 
de ouders (en ZOCO) om een huisbezoek/intake af te spreken (in week 1 of 2). 

 
 
 
 
 
Week 1 

 

Intakegesprek: 

• Aanwezigen: leerling en ouders, mentor OPDC, ZOCO school en gedragsdeskundige 
OPDC en/of gedragsdeskundige EC. 

• Doel: uitwisselen van ervaringen, verwachtingen en opstellen doelen voor de 
komende tijd in het OPDC (OPP). 

• Bij een huisbezoek in 1e instantie: leerling en ouders en mentor OPDC. 

• ZOCO neemt gevulde planner schoolwerk mee en zorgt voor benodigd materiaal.  

• Mentor OPDC geeft aan wanneer de leerling kan starten op het OPDC. Als er 
schoolwerk is, kan dit de dag na het intakegesprek.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Week 2 

 

OPDC-traject: 

• Leerling tijdelijk geplaatst in het OPDC 

• School ontvangt brief over plaatsing met startdatum (= 1e dag leerling op OPDC) en 
meldt dit bij DUO/Bron. 

• School zorgt voor lesmateriaal, toetsen etc. 

  
Gearrangeerd 
(= AANPAK) 
 
Week 2 of 3 

 

Einde OPDC-traject: 

• School ontvangt brief over einddatum traject en meldt dit bij DUO/Bron. 

  
Afgerond 

 


