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Ontwikkelingsperspectief plan – werken met de online tool 

OPP als online tool 
Bij de start van passend onderwijs is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gemaakt dat past bij 

de visie van Sterk VO om vanuit vier leefgebieden of domeinen te kijken naar de ontwikkeling van 
jongeren. Om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten is het bestaande OPP van word-document 
doorontwikkeld tot een online tool. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.  
Je vindt het OPP op: OPP.sterkvo.nl 
 

 
Hoe werkt het online OPP? 
 

1. Je kiest voor het aanmaken van een nieuw OPP of verder werken in een bestaand OPP.  
2. Nadat in de tool de gebruikelijke informatie over de leerling door school/ouders/leerling is 

ingevuld, klik je op exporteren.  
3. Vervolgens kun je een PDF downloaden, die gedeeld kan worden of in het 

leerlingvolgsysteem bewaard kan worden. Het OPP als PDF ziet er anders uit dan het OPP 
als word-document. Daarnaast is er de mogelijkheid om de verschillende domeinen te 
kiezen, die je vervolgens in de analyse en het handelingsdeel verder uitwerkt. Zijn enkel 
twee domeinen relevant op dit moment, dan verschijnen de overige domeinen niet in het 

OPP. 
4. Wil je verder werken in een bestaand OPP dan klik je op de startpagina van de online tool 

op bestaand, waar je vervolgens een eerdere export pdf weer importeert. Daarna kun je 
verder werken in je eerder gemaakte OPP.  

 
 
Privacy 

Doordat de persoonsgegevens van leerlingen niet  worden opgeslagen, is het niet nodig om voor 
gebruikers accounts aan te maken.  Iedere school blijft dan verantwoordelijk voor het beschermen 
van de persoonsgegevens van de eigen leerlingen.  
 
 
Jaarlijkse update 
Het online OPP wordt jaarlijks geactualiseerd. Dat gebeurt om de werking ervan te optimaliseren, 

maar ook wensen van gebruikers kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen. Zo wordt in 2020 in 
ieder geval de lay-out van de output (PDF) nog aangepast. Heb je feedback of wil je hierover 
doorpraten, geef dit dan aan bij de begeleider passend onderwijs van je school of mail naar 
loket@sterkvo.nl 
 


