
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEBROCHURE 

OPDC FRYSLÂN-NOARD 

voor ouders en leerlingen 

 

 

 
 

 

November 2022 
 
 
 



Informatiebrochure OPDC november 2022 1 

 
 
Inhoudsopgave 
 
1. Wat is het OPDC ? 1 

2. Voor wie is het OPDC? 1 

3. Wat vinden we belangrijk? 2 

4. Aanmeldroute 2 

5. Wat bieden we? 2 

6. Algemene informatie 3 

6. Wie werken er? 4 

7. Met wie werken we samen? 4 

 
 
1. Wat is het OPDC ?  

Soms is het voor een leerling tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op een reguliere school, ook niet met de 

extra ondersteuning die de school biedt. Voor deze leerlingen kan door school, in overleg met ouders en leerling, 

worden gekozen voor een tijdelijk traject in het OPDC Fryslân-Noard. De letters OPDC staan voor 

orthopedagogisch didactisch centrum en ons OPDC maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband Fryslân-

Noard (VO2101). Bij dit samenwerkingsverband zijn alle voorgezet onderwijsscholen in het noorden van Friesland 

aangesloten.  

Een leerling die een traject op het OPDC volgt, blijft ingeschreven op de eigen school. Trajecten op ons OPDC zijn 

altijd tijdelijk van aard. 

 

 

2. Voor wie is het OPDC? 

Het OPDC is er voor leerlingen uit alle leerjaren van onze scholen voor regulier voortgezet onderwijs (pro-vmbo-

havo-vwo-gymnasium) met een schoolvraag/ondersteuningsvraag. 

Voor leerlingen waaraan de school extra ondersteuning en begeleiding biedt, stelt de school een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.  Volgens de wet moeten in zo’n OPP de volgende onderdelen staan: de 

te verwachten uitstroombestemming, de belemmerende en bevorderende factoren en een handelingsdeel met 

een beschrijving van de extra ondersteuning die geboden wordt. Het OPP moet besproken worden met de 

ouders en ouders moeten akkoord gaan met het handelingsdeel.  

Binnen het OPDC hebben wij 3 trajecten:  

• Time OUT: leerlingen die geschorst zijn en maximaal 4 weken op het OPDC komen met als doel het 

herstel van de relatie met school 

• Start UP: leerlingen die al langere tijd thuis zitten en niet op school komen, helpen met het opbouwen 

van schoolritme 

• Back UP: leerlingen die in een periode van 6-12 weken geholpen worden om weer terug te keren naar 

hun eigen school 

 

Indien scholen leerlingen aanmelden voor een OPDC-traject bij de Start UP of Back UP, is een actueel en 

geëvalueerd OPP een belangrijk onderdeel bij de aanmelding bij het OPDC. Hierdoor is het o.a. duidelijk wat er 
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al aan begeleiding geboden is, wat helpt en wat niet helpt en wat de doelen zijn. Zo weet iedereen wat het doel 

is of de doelen zijn. 

School bespreekt met ouders en leerling wanneer er een extra ondersteuningsvraag is die uitbesteed wordt aan 

het OPDC. Vanuit de leerling kunnen het de volgende soort vragen zijn.  

“Op dit moment lukt het niet omdat: 

• Andere zaken mijn tijd opslokken 

• Ik het nut van school niet zie/ snap 

• Ik veel tijd besteed aan andere dingen waardoor ik steeds meer achterop raak 

• Ik nu thuis zit en niet naar school ga 

• Ik mij niet prettig voel op school 

• Ik steeds slechte cijfers haal, terwijl ik wel mijn best doe 

• De hulp van school niet genoeg geholpen heeft” 

 

3. Wat vinden we belangrijk? 

Alle medewerkers van het OPDC hebben een aantal zaken met elkaar afgesproken die we belangrijk vinden. Deze 

kunnen worden samengevat in:  

• Er is positieve aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling 

• We respecteren en waarderen de eigenheid van ieder mens 

• We werken vanuit vertrouwen 

• We werken vanuit een positieve basishouding aan een veilig leerwerkklimaat 

 

4. Aanmeldroute 

School en de gedragskundige van het Samenwerkingsverband beslissen, samen met ouders en leerling, dat een 

leerling aangemeld wordt voor het OPDC. De aanmelding wordt digitaal gedaan door de school waar de leerling 

staat ingeschreven.  

Leerlingen kunnen aangemeld worden als: 

• Leerlingen op de eigen school in principe minimaal een half jaar extra ondersteuning hebben gekregen 

op het gebied van onderwijs en sociaal emotionele ontwikkeling zonder dat dit heeft geleid tot 

voldoende ontwikkeling.  

• Leerlingen minimaal 4 weken zonder geldige reden, dus ongeoorloofd, “thuis zitten” en waarbij de eigen 

school geen passend aanbod kan bieden omdat de school en/of de leerling en zijn/haar omgeving 

handelingsverlegen is. 

De uitzondering op deze afspraken is een aanmelding bij de Time OUT. Voor leerlingen die geschorst zijn en waar 

veiligheid een issue is, geldt een verkorte aanmeldroute. De directeur of een teamleider van de school kan hiervoor 

direct telefonisch contact opnemen met de teamleider van het OPDC.  

 

Wanneer ouders vragen hebben over de aanmelding kunnen zij dit vragen aan de betrokken 

ondersteuningscoördinator van school. Ouders wordt gevraagd om een handtekening op het aanmeldformulier, 

zodat duidelijk is dat zij achter de aanmelding staan.  

5. Wat bieden we? 

Het OPDC ondersteunt en begeleidt leerlingen in samenwerking met de school van de leerling, de 

ouders/verzorgers en eventueel andere betrokken partijen. 

 

Intakegesprek:  

Voordat de leerling gaat starten op het OPDC is er eerst een intakegesprek.  

Voor de leerlingen van de Start UP is de intake thuis, voor de andere leerlingen vindt het intakegesprek plaats 



Informatiebrochure OPDC november 2022 3 

op het OPDC. Hierbij zijn dan aanwezig: iemand van de aanmeldende school, ouders, leerling, betrokken 

gedragskundige vanuit het Samenwerkingsverband, de mentor vanuit het OPDC en wanneer nodig nog 

anderen. In dit gesprek worden de doelen afgesproken waaraan gewerkt wordt en welke inzet van wie 

verwacht wordt. Verder worden ook de afspraken die gelden op het OPDC besproken. 

 

Het programma binnen het OPDC bestaat uit het reguliere schoolwerk van de eigen school, een algemeen 

programma en een individueel programma.  

We werken in 3 a 4 kleine groepen waarin aandacht is voor:  

• Opbouwen van schoolritme en relatie,  

• Opbouwen van leerritme en werkhouding  

• Opbouwen en daarna volgen van het schoolprogramma van de eigen of toekomstige school. 

 

Gedurende het OPDC traject is het voor leerlingen mogelijk om aan te sluiten bij het zogenaamde individuele 

aanbod en vakonderwijs.  

Binnen het individuele aanbod is o.a. aandacht voor: 

• Sociale vaardigheden 

• Leren leren  

• Omgaan met boosheid 

• Creatieve vaardigheid. 

• Consumptieve vaardigheid. 

Vakonderwijs: 

• Technieklessen 

• Bewegingsonderwijs (L.O.) 

 

Evaluaties. 
In de periode dat de leerling op het OPDC is, vinden er een tussen- en eindevaluatie plaats waar zo mogelijk alle 

betrokkenen bij aanwezig zijn. Hierin wordt besproken of de doelen behaald zijn en wat er nodig is om de leerling 

weer in te laten stromen in de eigen school of dat er gezocht moet worden naar een andere school of soort 

onderwijs. 

Contactmomenten 

In de periode dat de leerling op het OPDC is, is er regelmatig contact tussen mentor, leerling, ouders en 

ondersteuningscoördinator van de school van herkomst. Bij de Start UP is er een maandelijkse update waarin 

beschreven staat hoe er gewerkt is aan de doelen. Bij de andere groepen van het OPDC is er een wekelijkse 

update. Alle betrokken partijen ontvangen deze updates. 

Wanneer noodzakelijk kunnen er naast de standaard evaluatiemomenten, extra overlegmomenten ingelast 

worden. 

6. Algemene informatie 

OPDC-tijden 

De lestijden zijn van 8.45 tot 14.00 uur voor de Back UP. De lestijden voor de Time OUT en Start UP zijn van 

8.45- 12.00 uur.  

We verwachten dat de leerling op tijd op het OPDC komt. Om 8.45 tot 9.00 is er koffie en thee voor de 

leerlingen. Om 9.00 start de eerste les. Drinken en eten voor de rest van de dag moet de leerling zelf regelen. 

 

Herstelrecht 

Wanneer een leerling zich meerdere keren niet aan de gemaakte afspraken houdt of wanneer er een escalatie is 

geweest, hebben wij (indien mogelijk de volgende dag) een herstelgesprek met leerling en ouders om weer een 

nieuwe start te maken. 
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TOPs! 

TOPs! is een lesprogramma dat de sfeer en de veiligheid op school helpt te verbeteren door aan de slag te gaan 

met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren. Daarnaast worden via TOPs! leerlingen 

bewust gemaakt van hun eigen denken en doen en leren ze hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. De 

docenten wijzen de leerling er op dat je in iedere situatie kunt kiezen voor een positieve oplossing.  

Reiskostenvergoeding 

Leerlingen die nu met het openbaar vervoer moeten reizen om op het OPDC te kunnen komen en buiten de 

gemeente Leeuwarden wonen, komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Dit kan via de mentor 

geregeld worden. 

Verzuimbeleid 

Ziekmelding: als een leerling ziek is, dienen ouders dit voor 8.30 uur telefonisch aan de mentor te melden via het 

nummer 058-8801270. Vanuit het OPDC wordt de afwezigheid van de leerling ook doorgegeven aan de school 

van herkomst. 

Rookbeleid  
Er mag op en rondom het OPDC niet gerookt worden.  

6. Wie werken er? 

Binnen het OPDC werken docenten, pedagogisch medewerkers en gedragsdeskundigen. Het OPDC-team wordt 

aangestuurd door de teamleider. Het vakonderwijs in ons gebouw wordt gegeven door vakdocenten (gym, 

techniek, koken) van locatie de Monoliet. Een jongerenwerker maakt deel uit van het OPDC team.  

 

7. Met wie werken we samen? 

Binnen het OPDC  werken we samen met verschillende partijen om te zorgen dat de leerling zo snel mogelijk de 

schoolgang weer oppakt. In de eerste plaats is er een nauwe samenwerking met ouders en leerling. Binnen de 

eigen school zijn de mentor en de ondersteuningscoördinator verantwoordelijk voor de samenwerking. Vanuit 

het samenwerkingsverband zijn de gedragsdeskundige en/of de onderwijsconsulent van het 

samenwerkingsverband betrokken. Indien van toepassing wordt de betrokken hulpverlening ingeschakeld. 

Daarnaast werken we samen met de leerplichtambtenaren.  

 

Adresgegevens:  

Melkemastate 29 

8903 JM  Leeuwarden 

Postbus 7515 

058-8801270 

 

Vertrouwenspersoon :  

Onze interne vertrouwenspersoon is Michael Slot. Te bereiken via telefoonnummer 0630029822 of via ons 

algemene nummer 058 8801270 en via mailadres mslot@swvfryslan-noard.nl  

De externe vertrouwenspersoon is Peta Twijnstra van Buro Vertrouwenspersonen. Te bereiken via 058 7440022 

en via mailadres info@burovertrouwenspersonen.nl  

 

Voor verdere algemene informatie rondom het OPDC verwijzen we u naar de website van het 

samenwerkingsverband: www.swvfryslan-noard.nl. 

mailto:mslot@swvfryslan-noard.nl
http://www.burovertrouwenspersonen.nl/
mailto:info@burovertrouwenspersonen.nl
http://www.swvfryslan-noard.nl/

