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Welkom op het 
      OPDC Utrecht!

Contactgegevens: 
Bezoekadres: OPDC Utrecht, Wittevrouwenkade 4, 3512 CR Utrecht
Postadres: Postbus 1597, 3500 BN Utrecht
Telefoonnummer receptie: 030-7537300
E-mail: info@utrechtseschool.nl   Website: www.utrechtseschool.nl

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Wat  is het 
OPDC Utrecht?

5

De verschillende
afdelingen

8

Begeleiding op het 
OPDC Utrecht 

11

Belangrijke personen 
in de school 

14

Positive Behavior 
Support (PBS)

16

Aanwezigheid

18

Organisatie en 
administratie

20

Contactpersonen 
OPDC Utrecht

24

Onderwijstijd en
jaarplanning

26

deel 1

deel 2

woord
vooraf

Het ministerie van OCW heeft ons de status van een 
orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) gegeven. 
Daarom noemen we onze voorziening OPDC Utrecht. Onze 
opdracht is om leerlingen binnen twee jaar weer terug te 
schakelen naar het reguliere onderwijs of een andere passende 
plek. De leerlingen blijven ingeschreven bij de school van 
herkomst (de ‘moederschool’). OPDC Utrecht is dus een 
tijdelijke tussenvoorziening.

In deze schoolgids kunt u lezen op welke manier wij de 
leerlingen centraal stellen. In het eerste deel krijgt u meer 
informatie over OPDC Utrecht. Daarmee krijgt u een goed 
beeld van de school en weet u wat u van ons kunt verwachten. 
In het tweede deel geven we u belangrijke praktische informatie 
en beschrijven we wat wij van u en de leerlingen verwachten. 
Op deze manier bouwen we met elkaar aan een veilige en 
stimulerende leeromgeving voor alle leerlingen.

Op OPDC Utrecht vervolgen leerlingen hun opleiding, 
waardoor ze goed worden voorbereid op de toekomst. Wij 
hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en werken 
handelingsgericht om hun persoonlijke doelen waar te maken. 
We werken hierin samen met verschillende onderwijs- en 
ondersteuningsorganisaties in Utrecht en omgeving.
Erg trots zijn we op de resultaten van schooljaar 2018-2019. 
Ongeveer 90 leerlingen zijn succesvol teruggeplaatst of 
doorgeschakeld naar het reguliere onderwijs (voortgezet 

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs), het voortgezet 
speciaal onderwijs of naar werk. Daarvan verlieten 37 leerlingen 
onze voorziening met een VMBO-diploma (90,2% geslaagden). 
De definitieve resultaten/opbrengsten worden in oktober 2019 
op onze website geplaatst. 

Een ander hoogtepunt was de officiële opening op 13 sept. 
2018 van ons prachtig gerenoveerd schoolgebouw. Het school-
gebouw is afgestemd op onze schoolpopulatie en delen 
we met het samenwerkingsverband Sterk VO. De opening 
stond in het teken van vijf jaar passend onderwijs. De enorme 
belangstelling en betrokkenheid van onze collega-scholen en 
partnerorganisaties was overweldigend. 
In november 2018 is de Inspectie van het Onderwijs op 
bezoek geweest, inclusief  lesbezoeken. Het OPDC is op 
alle onderzochte indicatoren als voldoende beoordeeld. 
Voor de komende vier schooljaar heeft onze voorziening een 
basisarrangement.

Na negen jaar neem ik als directeur afscheid van het OPDC 
en ga ik met (pré)-pensioen. Ik ben dankbaar dat ik aan deze 
mooie voorziening leiding heb mogen geven. Inmiddels is mijn 
opvolger bekend: Astrid Lotte, momenteel directeur van STIP 
VSO. Het OPDC wordt in goede handen achter gelaten! 
Ook al blijven leerlingen hier soms maar een korte periode, 
we willen dat iedereen zich hier welkom voelt! Ik wens alle 
leerlingen dan ook een fijne tijd toe op het OPDC. Ik wil de 
ouders/verzorgers bedanken voor het vertrouwen en de 
samenwerking. Want we zijn samen verantwoordelijk om de 
schoolloopbaan van de leerling weer op de rails te krijgen. 

Namens het team van OPDC Utrecht,
Kees Brouwer

welkom op het
opdc UTRECHT!
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Nieuwe directeur 
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zelf zijn of haar verhaal te laten vertellen. Wij kunnen alleen 
slagen als we bereid zijn om echt naar dat verhaal te 
luisteren en van daaruit te ondersteunen waar dat nodig 
is. 

Het OPDC is een tussenvoorziening en een 
belangrijke schakel in passend onderwijs, waar ga 
jij je de komende periode hard voor maken?
Iedere jongere wil er gewoon bij horen. Ik denk dat we 
nog te vaak in systemen denken en handelen en dat ons dat 
belemmert om vanuit de jongere te werken. Denk bijvoorbeeld 
aan wet en -regelgeving, maar ook aan organisaties en 
professionals. Het is moeilijk om over grenzen heen te kijken 
en te werken. Ik wil me hard maken om echt out-of-the box te 
denken, om zoveel mogelijk kansen te creëren voor jongeren, 
zodat iedere jongere erbij kan horen. Daarmee wil ik de wereld 
net een beetje mooier maken. Dat is een van mijn persoonlijke 
drijfveren, omdat ik uit ervaring weet dat het niet bij alle 
jongeren vanzelfsprekend gaat: een helpend handje op het 
juiste moment kan echt het verschil maken.

Wat zou je de leerlingen van het OPDC willen vragen?
Ik wil leerlingen vragen om altijd te blijven zoeken naar 
woorden die uitleggen wat er in hun hoofd zit. Woorden die 
aangeven wat er wel lukt, maar ook wat er niet lukt of waar de 
frustratie zit of wat ze hebben ervaren. Ik wil leerlingen vragen 
om deze woorden ook met mij te delen als dat nodig is, zodat 
we samen kunnen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. 
Zonder die woorden loop je het risico dat anderen dingen voor 
je invullen die lang niet altijd kloppen. We kunnen jou het beste 
helpen als we weten wat er in jouw hoofd zit, daarom vind ik 
het zo belangrijk dat je ons jouw verhaal vertelt.

Astrid Lotte is de nieuwe directeur van OPDC Utrecht, wij 
vroegen haar om zichzelf even voor te stellen. En wat haar 
leukste herinnering is aan haar eigen schooltijd.
Ik woon in Amersfoort met mijn partner, ik heb drie kinderen 
die ondertussen begin twintig zijn. Als ik denk aan mijn mooiste 
herinnering uit mijn schooltijd, dan denk ik aan mijn docent 
geschiedenis. Ik zal nooit meer vergeten dat ik door hem 
besefte dat je meer kunt dan je zelf weet. Hij heeft mij geholpen 
om mijn talenten te ontdekken en daarin door te groeien. Dat 
is wat mij betreft ook een belangrijke taak van een docent, 
leerlingen helpen om hun talenten te kunnen ontdekken en 
ontwikkelen. 
 

Je hebt een brede onderwijservaring in het Utrechtse 
onderwijsveld. Zowel in Utrecht als landelijk heb je een 
grote bijdrage geleverd aan de verbinding van onderwijs en 
zorg voor kwetsbare kinderen. Wat neem je daarvan mee in 
je nieuwe functie als directeur van het OPDC?
De wijsheid dat het gaat over samenwerking in een netwerk 
en dat je elkaar ongelofelijk hard nodig hebt. Het gaat over de 
gezamenlijke kennis van dat netwerk. En weten hoe je elkaar 
kunt vinden om de jongere centraal te kunnen stellen, daar 
moet je het voor doen. En je moet goed de verbinding kunnen 
leggen tussen de wereld thuis en de wereld op school. Ik heb 
geleerd om een jongere centraal te stellen door de jongere 
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OPDC Utrecht is een orthopedagogisch en didactisch 
centrum, bedoeld voor alle leerlingen uit de regio Utrecht die 
de aansluiting met het reguliere voortgezet onderwijs (VO) of 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dreigen te verliezen of 
al verloren hebben. Op OPDC Utrecht gaan leerlingen samen 
met deskundige begeleiders en docenten aan de slag om de 
schoolloopbaan in te vullen of weer op de rails te krijgen.

Wij bieden een passende leeromgeving met maatwerk. Elke 
leerling krijgt een persoonlijk, didactisch programma, passend 
bij zijn of haar talenten, behoeften en mogelijkheden. We 
begeleiden iedere leerling naar een school, een diploma of 
werk.

Om toegelaten te worden op OPDC Utrecht heeft een leerling 
een advies voor het OPDC nodig. De begeleider passend 
onderwijs van het Samenwerkingsverband Sterk VO (www.
sterkvo.nl) en de orthopedagoog van het OPDC Utrecht 
toetsen of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. Als 
dat zo is, dan wordt een positief advies gegeven voor OPDC 
Utrecht. De aanmelder ontvangt een schriftelijk advies en een 
aanmeldingsformulier voor het OPDC Utrecht. 

Wat is het 
OPDC UTRECHT?

1 1.1   Een school op maat voor iedere leerling
Op onze school zitten gemiddeld 160 leerlingen. Wij kennen 
alle leerlingen persoonlijk. De leerlingen zullen zelf ook (bijna) 
iedereen leren kennen en kennismaken met de medewerkers 
die niet dagelijks voor de klas staan. Wij zijn een hechte 
gemeenschap waarin je leert verantwoordelijk voor elkaar te 
zijn. 

We werken in kleine groepen (gemiddeld 12 leerlingen). 
Leerlingen krijgen ondersteuning van docenten en andere 
medewerkers. Regelmatig overlegt de mentor met leerling en 
ouders/verzorgers. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar 
het beste resultaat. 

De meeste leerlingen blijven niet zo lang op OPDC Utrecht. 
Sommige leerlingen blijven hier drie maanden, anderen blijven 
maximaal twee jaar. Het komt soms voor dat een leerling 
langer dan twee jaar blijft, maar de noodzaak daarvan moet 
dan aangetoond zijn. In de tijd op OPDC Utrecht krijgen 
leerlingen een goede opleiding die past bij wat zij kunnen. 
Daarna stromen ze terug of door naar vervolgonderwijs op een 
reguliere of speciale school, naar werk of naar een combinatie 
van die twee.
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1.2   Een school die met ouders/verzorgers samenwerkt 
OPDC Utrecht heeft veel contact met ouders/verzorgers. 
Zij zijn voor ons belangrijke partners. We betrekken ouders 
zoveel mogelijk bij het onderwijs; zowel voor, tijdens als na 
schooltijd. Door deze samenwerking willen we ervoor zorgen 
dat de leerling goed, passend onderwijs krijgt en zich goed 
ontwikkelt. Dat betekent ook: wederzijdse verplichtingen en 
elkaar aanspreken. 

We betrekken ouders/verzorgers bij de intake en we overleggen 
regelmatig hoe het met hun kind gaat en welke nieuwe stappen 
er gezet kunnen worden. Ouders/verzorgers kunnen voor 
vragen altijd terecht bij de mentor van hun kind. 

Een schooljaar is opgedeeld in drie periodes. Elke periode 
sluiten we af met een rapport. Daarnaast wordt iedere periode 
het Ontwikkelingsperspectiefplan (hoofdstuk 3.1.) geëvalueerd 
en bijgesteld. Zo zijn er vier KOM -gesprekken (kind-ouder-
mentor-gesprekken) van 45 minuten in het schooljaar vast-
gelegd, waarin de voortgang op de gestelde doelen door 
de mentor met de ouders/verzorgers en de leerling wordt 
besproken. Tevens presenteert de leerling zijn vooruitgang 
aan zijn ouders/verzorgers.

1.3   Een gezonde school 
Er is op OPDC Utrecht veel aandacht voor sport en bewegen. 
Zo zijn er sportlessen en kunnen leerlingen op de pauzeplekken 
voetballen en tafeltennissen. Daarnaast begeleiden jongeren-
werkers de leerlingen in de pauzes bij deze activiteiten.  
Ook aan gezonde voeding wordt veel aandacht besteed. 
Gezonde voeding is nodig om goed te kunnen presteren. In de 
lessen worden leerlingen bewust gemaakt van goede voeding 
en voedingspatronen. 
We vinden het ook belangrijk dat een leerling verantwoor-
delijkheid leert nemen voor een gezond lichaam: niet roken, 
geen alcohol en geen drugs, want die beschadigen de 
hersenen en zorgen vaak voor problemen. Het OPDC is een 
rookvrije voorziening.

1.4   Een veilige school
OPDC Utrecht voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid 
op school. Regelmatig vragen we de leerlingen, ouders/
verzorgers en medewerkers of ze zich veilig voelen op 
school en wat eventueel beter kan. Ook andere mensen 
houden zich daarmee bezig, zoals de arbocoördinator, 
de bedrijfshulpverlener en de schoolcontactpersonen 
(vertrouwenspersonen).

Op het OPDC werken we volgens het Schoolwide Positive 
Behaviour Support (PBS). Via deze methode maken we 
alle deelnemers aan OPDC Utrecht op een positieve wijze 
verantwoordelijk voor een leefbare en veilige school. Tevens 
hanteren we een pestprotocol, dat is te vinden op onze website 
onder OPDC Utrecht - Procedures.

1.5    Een school gericht op de toekomst
Op OPDC Utrecht staat werken aan de toekomst centraal. 
Een diploma is belangrijk, maar een diploma in een vak dat 
je niet leuk vindt, heeft niet zoveel waarde. Uitvinden wat de 
leerling wil en kan en een leerling voorbereiden op zijn eigen 
toekomst is waar het echt om gaat. Dat kan betekenen dat 
een leerling teruggaat naar de school van herkomst, dat er een 
goede bovenbouw met het gewenste profiel wordt gezocht 
of dat een diploma wordt behaald. Op het OPDC wordt het 
VMBO-profiel Dienstverlening en Producten aangeboden in de 
examenklassen. 

Leerlingen, die examen doen op het OPDC, stromen bij ons 
nooit uit met alleen maar een diploma, maar ook met een 
concreet plan waarin staat wat zij gaan doen als het traject 
klaar is. De zorg en begeleiding van het OPDC stopt niet als 
een leerling uitstroomt naar werk of een vervolgopleiding. 
Leerlingen worden warm overgedragen en nazorg wordt naar 
behoefte ingepland.

1.6 Een school waar we verwachten dat leerlingen   
 aanwezig zijn
Om leerlingen de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, 
is het belangrijk dat een leerling aanwezig is. We bereiden 
leerlingen voor op een andere school of een diploma met stage 
en/of werk. Daar is op tijd komen noodzakelijk. We werken 
daarom heel serieus met de leerlingen aan op tijd komen en 
niet verzuimen (hoofdstuk 6).

Werken aan 
de toekomst staat 
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2.3      De I-klassen
De I-klassen zijn er voor leerlingen uit het VMBO, HAVO en
VWO die te maken hebben met angst, depressie, een 
stoornis (vaak aan autisme verwant), faalangst, een trauma 
of een laag zelfbeeld. De huidige drie groepen hebben vaste 
ervaren docenten, waardoor een duidelijke structuur en 
voorspelbaarheid gewaarborgd is. De veiligheid van de groep 
wordt bewaakt door een eigen afdeling met verschillende 
schooltijden en eigen pauzes in vergelijking met de andere 
leerlingen van het OPDC. Met IVIO@school (bekend o.a. van 
de Wereldschool) is een samenwerking aangegaan om de 
diverse niveaus binnen de lesgroep goed te kunnen bedienen. 
Leerlingen kunnen individueel in de klas aan de slag met hun 
vakken. Ze worden via de computer op afstand begeleid door 
ervaren 1e graad docenten van IVIO@school. Deze methodiek 
wordt toegepast in de I-klas VMBO TL, HAVO en VWO. Sinds 
vier jaar bestaat er ook een examenklas 4e leerjaar VMBO (alle 
leerwegen). 

De verschillende 
afdelingen

OPDC Utrecht bestaat uit verschillende afdelingen: onderbouw, 
bovenbouw en I-klassen. 

2.1  Onderbouw 
De onderbouw bestaat uit de eerste en tweede klas. De onder-
bouw is voor leerlingen die wel naar het voortgezet onderwijs 
gaan, maar voor wie nog niet duidelijk is welke ondersteuning 
en begeleiding zij nodig hebben. De leerling wordt vanuit het 
basisonderwijs bij een reguliere VO-school (de ‘moederschool’) 
naar keuze ingeschreven. Ook kunnen leerlingen in de loop 
van het 1e of 2e leerjaar uit het voortgezet onderwijs op het 
OPDC instromen (zij-instroom). In de onderbouw volgt de 
leerling een gewoon onderwijsprogramma met verschillende 
vakken. Daarnaast is er aandacht voor sociale vaardigheden, 
leren-leren en PBS. Om de leerling goed op de toekomst 
voor te bereiden, starten we tevens in een vroeg stadium met 
loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). De leerling maakt 
kennis met vakrichtingen en loopt verschillende (snuffel)stages. 
De leerling kan alles in het voor hem of haar juiste tempo doen 
en krijgt veel persoonlijke begeleiding. Er is intensief contact 
met de ouders/verzorgers.
De onderbouw duurt maximaal twee jaar. Als de leerling klaar 
is, zijn er verschillende mogelijkheden. De leerling gaat naar 
de reguliere VO-school waar hij is ingeschreven of stroomt 
door naar de bovenbouw van OPDC Utrecht. Soms stromen 
leerlingen uit naar het voortgezet speciaal onderwijs, omdat 
een nog meer intensieve ondersteuning noodzakelijk is.

2 2.2      Bovenbouw 
De bovenbouw bestaat uit het 3e en 4e leerjaar (VMBO) en 
5e leerjaar (HAVO, via IVIO). De leerlingen zijn doorgestroomd 
vanuit de onderbouw of zijn zij-instromers vanuit het reguliere 
onderwijs. De zij-instromers in de bovenbouw zullen over het 
algemeen het diplomatraject op het OPDC volledig volgen. 
Een terugschakeling naar het regulier onderwijs wordt door 
profiel- en vakkenkeuze erg moeilijk. Er is intensief contact 
met de ouders/verzorgers. Wat een leerling nodig heeft 
om zijn of haar diploma te halen, wordt vastgesteld via het 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In de 3de klas wordt naast 
het onderwijsprogramma ook aandacht gegeven aan training 
sociale vaardigheden, leren-leren, PBS en loopbaan oriëntatie 
en begeleiding (LOB). Stages zijn een verplicht onderdeel in het 
3de leerjaar.

In deze afdeling kan de leerling alle leerwegen van het VMBO 
volgen, met uitzondering van de gemengde leerweg. Als de 
leerling de bovenbouw heeft afgerond, heeft hij of zij een 
diploma waarmee doorstroom naar een vervolgopleiding 
mogelijk is.
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Op het OPDC is de mentor de spil van de zorg. De mentor 
wordt ondersteund door de orthopedagoog en de kernpartners 
van de school met als doel dat de leerling zich optimaal 
ontwikkelt.

3.1 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Iedere leerling op het OPDC heeft een ontwikkelings-
perspectiefplan (OPP). Het OPP bestaat uit twee delen. 

Deel 1: Overzicht en analyse. Hierin staat het schoolverleden 
beschreven en staan de visies van de ouders/verzorgers en 
leerling verwoord. 

Deel 2: Handelingsdeel. Hierin worden lange termijndoelen en 
korte termijndoelen geformuleerd en worden afspraken voor 
de onderwijs- en sociaal-emotionele ontwikkeling vastgelegd. 
Het gaat altijd om leer- en ontwikkeldoelen gericht op uitstroom  
naar het reguliere onderwijs of een andere vorm van passend 
onderwijs. We beschrijven nauwkeurig met welk traject en 
welke begeleiding we de leerling kunnen ondersteunen. 

Voor iedere leerling is er een eigen plan. Iedere periode 
bespreken we op school of de aanpak nog wel de juiste is of 
dat er iets moet veranderen; de doelen worden geëvalueerd. Bij 
die besprekingen zijn docenten en begeleiders aanwezig. Aan 
de school zijn orthopedagogen verbonden. Deze deskundigen 
observeren, begeleiden of roepen meer specialistische hulp 
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in. Vanzelfsprekend betrekken we de leerling en de ouders/
verzorgers bij deze besprekingen en het maken van plannen.

3.2  Leerlingbegeleiding
Elke leerling van OPDC Utrecht krijgt een vaste begeleider 
toegewezen, dit is de mentor. De mentor is het aanspreekpunt 
voor deze leerling en onderhoudt contact met de leerling, 
ouders/verzorgers, stagebegeleiders en hulpverleners. De 
leerling wordt minimaal vier keer per jaar besproken. De basis 
hiervoor is het OPP. Per periode wordt afgesproken aan welke 
punten wordt gewerkt. De mentor bespreekt dit met de leerling 
in een mentorgesprek. 

Op OPDC Utrecht werken we in basisteams. Een basisteam 
bestaat uit enkele docenten, een orthopedagoog en een 
jongerenwerker. Samen begeleiden zij een vaste groep 
leerlingen. Gezamenlijk zijn zij goed op de hoogte van de 
specifieke leer- en ontwikkeldoelen van de individuele 
leerlingen. Het basisteam werkt intensief samen om de best 
mogelijke begeleiding te bieden. 

OPDC Utrecht hanteert een Meldcode Kindermishandeling 
en huiselijk geweld. Deze Meldcode is te vinden op onze 
website www.opdc-utrecht.nl onder het kopje procedures.
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3.3  Samenwerking met partners
OPDC Utrecht werkt nauw samen met andere scholen 
en partners om de school. Zo is bij het opstellen van het 
OPP overleg met de school van herkomst belangrijk. In 
het OPP kunnen ook gecombineerde arrangementen van 
onderwijs en zorg worden vormgegeven. Partners uit het 
buurtteam, huiswerkbegeleiding en/of jeugdhulpverlening 
werken samen aan een aanbod voor vrijetijdsbesteding en 
ondersteuning bij het leren of opgroeien. Denk hierbij aan 
sociale vaardigheidstraining, agressie-regressietraining en 
studievaardigheidsondersteuning.

3.3.1  Kernpartners van de school
Het OPDC wil leerlingen een stap verder helpen; zowel wat betreft 
leerprestaties als sociale ontwikkeling. Op het OPDC zitten veel 
leerlingen die met een combinatie van problemen te maken 
hebben. Dan is zowel ondersteuning op school nodig als in het 
gezin en de buurt. Daarom werken we samen met kernpartners 
die ons hierin kunnen adviseren en begeleiden. De kernpartners 
zijn leerplicht, het VO-team, jeugdgezondheidszorg en de 
begeleiders passend onderwijs van het Samenwerkingsverband 
Sterk VO. Zij vormen samen het kernpartneroverleg van het 
OPDC. De kernpartners komen regelmatig bij elkaar om te 
bespreken wat de beste volgende stap is om een leerling te 
begeleiden in zijn schoolloopbaan en ontwikkeling. Soms is ook 
specialistische ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanuit het 
speciaal onderwijs, de Jeugd-GGZ of Samen Veilig (voorheen 
Bureau Jeugdzorg). De teamleider ondersteuning en zorg van 
OPDC Utrecht is voorzitter van dit overleg. 
Voor het bespreken van een leerling in het kernpartneroverleg 
is toestemming nodig. De leerling van 16 jaar of ouder kan 
die zelf geven. Ouders/verzorgers geven toestemming als de 
leerling jonger is dan 16 jaar.

Leerplicht
We werken nauw samen met afdeling Leerplicht om 
ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan: met de 
leerplichtambtenaar bespreken we regelmatig het 
verzuimbeleid van de school. De mentoren en de 
leerplichtambtenaar hebben onderling veel contact.

Voortgezet Onderwijsteam (VO-team)
De gezinswerkers van het VO-team hebben veel kennis van 
de leefwereld van scholieren en specifieke behoeften van 
jongeren en hun gezinnen. Bij het VO-team kunnen leerlingen 
en docenten terecht met verschillende vragen of problemen. 

Jeugdgezondheidszorg
In principe worden alle leerlingen op het OPDC Utrecht in het 
tweede schooljaar gezien door de schoolverpleegkundige 
voor een preventief geneeskundig onderzoek (PGO). Bij 
het PGO wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld het 
gezichtsvermogen, het gehoor, de lengtegroei en het gewicht, 
de rug en de houding. Ook wordt onder andere besproken hoe 
het gaat op school, thuis, bij het sporten en in de vrije tijd. Bij 
ernstige problemen kan een leerling doorverwezen worden naar 
de huisarts of een hulpverleningsinstelling. Ouders/verzorgers 
zijn altijd welkom bij het PGO.

Begeleider passend onderwijs SWV Sterk VO 
De begeleider passend onderwijs van het samenwerkings-
verband Sterk VO werkt nauw samen met alle andere 
kernpartners. Hij/zij heeft de hoofdopdracht om de school 
te helpen bij het versterken van de ondersteuningsstructuur. 
Daarnaast ondersteunt de begeleider passend onderwijs 
leerlingen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan. 

3.3.2  Jongerenwerk
Het jongerenwerk van JOU (inclusief meidenwerk) maakt deel 
uit van de ondersteuning van de leerlingen. In afstemming 
met de mentoren krijgen sommige leerlingen door de 
jongerenwerkers extra begeleiding in de vorm van gesprekken 
of activiteiten zoals boksen, voetballen of opmaken. Ook 
leggen de jongerenwerkers regelmatig verbinding met de wijk 
in het kader van vrijetijdsbesteding. 

3.3.3   PPI
PPI staat voor Psychosociale Pedagogische Interventies en 
biedt ondersteuning aan jongeren die dreigen uit te vallen. De 
ondersteuning is bedoeld voor leerlingen waarbij de relatie 
tussen schoolleerproblemen en psychosociale problemen in 
sterke mate aanwezig is. Zo kan het gaan om teruglopende 
leerprestaties als gevolg van spanningen in de thuissituatie, 
gedragsproblemen of experimenteergedrag (drugs/seksualiteit). 
De interventies bestaan uit concrete hulp bij schooltaken in 
combinatie met groepsgerichte jeugdhulp. 

In nauwe samenspraak met Sterk VO voert PPI in 2019 een 
pilot uit met aangepaste vorm van groepshulpverlening op 
het OPDC. PPI biedt aan twee kleine groepen op de locatie 
van het OPDC groepshulpverlening. Doel is het werken aan 
door jongeren gestelde leerdoelen en/of het toeleiden naar 
het reguliere PPI aanbod. Andere aanwezige hulp wordt nauw 
bij deze pilot betrokken om de toegevoegde waarde voor de 
school zelf te optimaliseren.

Elke leerling 
krijgt een vaste 

begeleider, 
een mentor, 
toegewezen

Een stap verder 
in leerprestaties en 

sociale 
ontwikkeling
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Het team van OPDC Utrecht bestaat uit betrokken mentoren, 
docenten en personeelsleden die de leerlingen begeleiden 
tijdens hun traject bij ons op school. 

4.1  De mentor
Iedere leerling heeft een mentor. Deze mentor beschikt over 
alle gegevens en is de contactpersoon voor de leerling en 
voor de ouders/verzorgers. De mentor bespreekt regelmatig 
met de leerling hoe het gaat en maakt afspraken tijdens het 
traject. Als dat nodig of gewenst is, schakelt de mentor in 
overleg anderen in.

4.2 De orthopedagoog 
De orthopedagoog ondersteunt de mentor met handelings-
adviezen voor de leerling. Indien nodig wordt een lesobservatie 
gedaan. De orthopedagoog is altijd bij de leerling besprekingen 
(trajectbespreking) aanwezig en helpt bij het opstellen van het 
OPP. Op het OPDC werken vier orthopedagogen.

4.3  De pedagogische conciërge en receptioniste
Op het OPDC werken twee pedagogische conciërges en twee 
receptionistes. De conciërges zorgen ervoor dat iedereen 
goed aan het werk kan, door bijvoorbeeld de lokalen en de 
spullen op orde te hebben. Als er iets kapot is, dan kan dit 

die 12 uur per week voor het OPDC werkzaam is.  

4.7  De OPDC expert
Wanneer een leerling van het OPDC wordt doorgeschakeld 
naar een reguliere VO-school of wordt terug geplaatst naar 
de school van herkomst (moederschool), wordt de OPDC 
expert ingezet. De OPDC expert heeft als specifieke opdracht 
de overstap van de leerling te begeleiden en heeft kennis en 
expertise van het OPDC. De OPDC expert is beschikbaar om 
handelings- en begeleidingsadviezen te geven voor de leerling 
en het team (mentor en docenten) op de school waar de 
leerling naartoe gaat. 

4.8  De teamleider 
De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken op de school met extra aandacht voor 
roosterverplichtingen, inhoud van het programma, 
aanwezigheid en absentie. 

4.9  De teamleider ondersteuning en zorg
De teamleider ondersteuning en zorg heeft een spilfunctie 
waar het gaat om de afstemming tussen de ondersteuning en 
de zorg van leerlingen. De teamleider bewaakt de contacten 
met, en tussen, de interne en externe ondersteuners en 
hulpverleners.

4.9  De directeur
De directeur is eindverantwoordelijk voor de voorziening. Zij 
onderhoudt tevens het contact met de schoolleiders in Utrecht 
en omgeving.

bij hen gemeld worden. Ook houden zij toezicht tijdens de 
pauzes en zorgen voor de veiligheid in en rondom de school. 
Bij de receptie kunnen leerlingen terecht voor te-laat-briefjes, 
ziekmeldingen en praktische zaken. Op het OPDC werken twee 
receptionistes.

4.4 De onderwijsassistent 
De onderwijsassistenten ondersteunen docenten en leerlingen 
in de lessen bij zowel praktijk- als theorievakken. Zij helpen 
bij het inrichten van het leslokaal, het klaarzetten van de 
benodigde materialen en houden toezicht tijdens de les en in 
de pauzes. Zij ondersteunen leerlingen bij de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden en geven waar nodig extra instructie. 
Ook signaleren zij problemen bij leerlingen of in de klas en 
bespreken dit met de docent. 

4.5 De schoolcontactpersoon     
        (vertrouwenspersoon)
De schoolcontactpersoon is er om persoonlijke en vertrouwelijke 
zaken te behandelen. Dit kan gaan over klachten zoals 
pesten, racisme, geweld, seksuele intimidatie, etc. 
Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze informatie om. De 
schoolcontactpersonen zijn  Seline Roelofsen (psycholoog van 
het samenwerkingsverband Sterk VO) en Sensel Lap (docente 
OPDC Utrecht).

4.6    De jongerenwerkers
Iedere schooldag zijn er minimaal twee jongerenwerkers 
aanwezig van 10.00 tot 14.00 uur. Zij begeleiden de leerlingen 
tijdens de pauzes en verzorgen leuke activiteiten. Tevens 
bieden zij laagdrempelige hulpverlening als zij problemen bij 
leerlingen constateren. Er is dan ook altijd contact met de 
mentor van de leerling. Ook is er een meidenwerker aangesteld 

Belangrijke 
personen 
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Het OPDC werkt met het gedragsinterventieprogramma 
Positive Behavior Support (PBS). Vanuit de gemeenschap-
pelijke waarden van OPDC Utrecht (betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid, vertrouwen en rust) heeft het schoolteam 
gezamenlijk bepaald welk gedrag van de leerlingen wordt 
verwacht. 

Op diverse plekken in en om de school zijn deze 
gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt. 
De gedragsverwachtingen worden regelmatig actief geoefend 
en herhaald, zodat leerlingen zich de vaardigheden eigen 
kunnen maken. 

Om gewenst gedrag structureel aan te moedigen en te 
waarderen, heeft het OPDC een schoolbreed beloningssysteem 
ontwikkeld dat door alle medewerkers van de school wordt 
toegepast. Het beloningsysteem stimuleert het schoolteam 
om haar aandacht te verleggen van ‘probleemgedrag’ naar 
‘gewenst gedrag’. Door gewenst gedrag bij leerlingen te zien 
en hier positieve feedback op te geven, draagt het schoolteam 
bij aan een klimaat van vertrouwen in de school waarin het 
voor leerlingen veilig is om vaardigheden te oefenen en te 
versterken. 

Positive 
Behavior 
Support (PBS)

5

Als het de leerling niet lukt om zich aan de gedragsverwach-
tingen te houden, dan zijn hier consequenties aan verbonden. 
Deze variëren bijvoorbeeld van een time out in de klas, 
een gesprek met de leerling en/of ouders/verzorgers, het 
opstellen van een coachingscontract of een schorsing. In het 
uitzonderlijke geval dat een leerling niet meer welkom is op 
OPDC Utrecht doen we moeite een andere passende plek voor 
de leerling te vinden.

Het leerlingenstatuut is te vinden op de website van het OPDC 
www.opdc-utrecht.nl onder het kopje procedures.
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6.5 Bijzonder verlof
Bijzonder verlof buiten de schoolvakanties is in sommige 
gevallen mogelijk. Daar moet wel een geldige reden voor zijn, 
dit noemen we; ‘gewichtige’ omstandigheden. Het gaat hier om 
verlof bij: 
• huwelijk, overlijden of jubilea van bloed- of aanverwanten in 

de eerste graad (ten hoogste twee dagen); 
• verhuizing (een dag); 
• gezinsuitbreiding (een dag); 
• ziekte, met een schriftelijk goed gemotiveerd advies van een 

arts.
Het bijzonder verlof is niet bedoeld voor extra vakantie. In 
alle gevallen waarin een leerling toestemming krijgt voor extra 
verlof, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.

Bijzonder verlof aanvragen voor minder dan tien dagen:
Als de aanvraag voor bijzonder verlof minder dan tien 
schooldagen betreft, dan kunnen ouders/verzorgers een 
aanvraag indienen bij de schooldirecteur. Als dit door 
omstandigheden niet mogelijk is, moet het binnen twee dagen 
na het ontstaan van de verhindering aan de directeur worden 
voorgelegd.

Bijzonder verlof aanvragen voor meer dan tien dagen:
Als de aanvraag meer dan tien schooldagen betreft, dan 
verloopt de aanvraag via de schooldirecteur bij Leerplicht. 
Dit gebeurt minimaal een maand van tevoren. Bij de aanvraag 
voegen de ouders/verzorgers een verklaring toe van een 
arts of een maatschappelijk werker waaruit blijkt dat verlof 
noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie van 
(één van) de gezinsleden.

Om leerlingen de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, 
is het belangrijk dat een leerling aanwezig is. We bereiden 
leerlingen voor op een andere school of een diploma met stage 
en/of werk en daar is op tijd komen ook noodzakelijk. Vandaar 
dat OPDC Utrecht heel serieus omgaat met het voorkomen 
van te laat zijn en verzuim. Hieronder beschrijven we op welke 
manier we hiermee omgaan.

6.1 Lesuitval en opvang
Valt een les om welke reden dan ook uit, dan nemen andere 
docenten de lessen zoveel mogelijk over of wordt een 
alternatief programma gevolgd. Mocht er toch sprake zijn van 
lesuitval, dan stellen we de ouders/verzorgers via de sms-
service hiervan op de hoogte.

6.2 Te laat komen
Enkele leerlingen op OPDC Utrecht hebben moeite om 
’s ochtends op tijd in de les te zijn. Dit is een belangrijk 
ontwikkelpunt waarvoor een strakke procedure is afgesproken. 
We verwachten leerlingen minstens vijf minuten voor aanvang 
van de les in de lesruimte. Na drie keer te laat moet de leerling 
de tijd inhalen (minimaal een lesuur). Ouders worden via de 
sms-service hiervan op de hoogte gesteld. Bij herhaaldelijk te 
laat komen schakelen we Leerplicht in.

6.3 Afwezigheid en verzuim
Als een leerling vanwege ziekte of om een andere reden niet op 
school aanwezig kan zijn, dan moeten ouders/verzorgers dit 
direct, liefst voor aanvang van de les, melden. Als een leerling 
niet aanwezig is zonder afmelding, dan neemt het OPDC 
contact op met ouders/verzorgers. Ongeoorloofd verzuim 
wordt altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

6.4 Ziekte
Bij ziekte gelden dezelfde regels als bij afwezigheid. Ouders/
verzorgers dienen dit direct telefonisch te melden bij de 
receptie van OPDC Utrecht. De ziekmelding kan niet door de 
leerling zelf of door broers/zussen gedaan worden. Dit kan 
alleen gemeld worden door een ouder/verzorger.

Als een leerling op school ziek wordt, terwijl hij/zij al op school 
is, wordt toestemming gevraagd en/of de ouders/verzorgers 
gebeld voordat een leerling naar huis mag. Afspraken met 
dokters, fysiotherapeuten, ziekenhuis en dergelijke moeten 
zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Dit geldt 
zeker voor regelmatig terugkerende afspraken. 

Als een leerling langere tijd ziek is, raden we ouders/verzorgers 
aan contact op te nemen met de mentor. Hierdoor blijft de 
mentor op de hoogte van de situatie en kan er een plan 
bedacht worden hoe de achterstanden snel kunnen worden 
weggewerkt. Ook kan de jeugdarts ingeschakeld worden bij 
veelvuldig ziek zijn. 

aanwezigheid6
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7.5. Privacy
Op het OPDC gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze 
leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens 
van leerlingen als dat nodig is voor het leren en begeleiden 
van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor 
nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van de school 
waar de leerling is ingeschreven via het beveiligde systeem 
Onderwijs Transparant of via het inschrijfformulier. Daarnaast 
registreren leraren en ons onderwijs ondersteunend personeel 
ook gegevens, zoals cijfers en vorderingen. Leerling gegevens 
en vorderingen worden opgeslagen in ons digitale systeem, 
Magister. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die 
gegevens is beperkt tot medewerkers van de school. 

Tevens heeft elke leerling een Ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP), waarin enkele bijzondere persoonsgegevens 
geregistreerd staan die betrekking hebben op de begeleiding 
van een leerling, zoals medische gegevens wanneer 
een leerling dyslexie of ADHD heeft of andere zorg- of 
ondersteuningsbehoeften. Het OPP wordt ten alle tijden 
opgeslagen op onze beveiligde server en opgeslagen in 
Magister en OT. Binnen de school heeft de mentor en 
de orthopedagoog toegang tot de OPP’s van zijn/haar 
leerlingen. Wanneer het OPP verstuurd dient te worden naar 
een contactpersoon buiten de school, wordt altijd om de 
toestemming van ouders gevraagd. Ook hebben betrokkenen 
het recht om het eigen dossier in te zien. Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met de leerling administratie.

Op het OPDC maken wij gebruik van cameratoezicht om de 
veiligheid van alle leerlingen en medewerkers te waarborgen. 
Daarnaast wordt voor het gebruik van foto’s en video-
opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 

OPDC Utrecht valt onder het samenwerkingsverband Sterk 
VO. Rond het OPDC werken verschillende organisaties samen. 
Daardoor kunnen we ons onderwijs en de ondersteuning die 
we bieden beter organiseren. 

Samenwerkende organisaties zijn de besturen van het 
Samenwerkingsverband Sterk VO, ROC Midden Nederland, 
MBO Utrecht, gemeente Utrecht, RMC Regio Utrecht, 
onze kernpartners en overige organisaties waar we mee 
samenwerken.

7.1 Magister
Op OPDC Utrecht maken we gebruik van een digitaal leerling-
volgsysteem met de naam Magister. Alle medewerkers 
gebruiken dit systeem om belangrijke gegevens over 
een leerling te noteren, zoals de cijfers, het rooster en de 
aanwezigheid. Ouders/verzorgers ontvangen een persoonlijke 
brief met de inloggegevens van Magister en kunnen zo het 
leerlingvolgsysteem bekijken. Dit is mogelijk via onze website: 
www.opdc-utrecht.nl. Als er vragen zijn, kunnen leerlingen en 
ouders/verzorgers terecht bij de mentor.

  
7.2 Zeggenschap
Omdat OPDC Utrecht volgens de wet geen school is, maar 
een tijdelijke opvangvoorziening, heeft het ook geen officiële 
medezeggenschapsraad. Toch heeft  OPDC Utrecht een MR 
ingesteld. Deze MR heeft dezelfde rechten en plichten als een 
normale medezeggenschapsraad.

7.3 Klachtenregeling
Bij klachten kunnen ouders/verzorgers contact opnemen 
met de teamleider van de afdeling. Als de klacht niet naar 
tevredenheid wordt afgehandeld, kan schriftelijk een klacht 
worden ingediend bij de directeur van de school.

OPDC Utrecht hanteert de klachtenregeling VO. Als er 
klachten zijn over de afhandeling van de klacht door de 
school, dan kunnen ouders/verzorgers contact opnemen 
met: Onderwijsgeschillen, via post: Postbus 85191, 3508 
AD Utrecht, telefoon: 030 - 280 95 90 of via e-mail: info@
onderwijsgeschillen.nl.

7.4 Administratie
Het is van groot belang dat wij voortdurend op de hoogte zijn 
van de actuele persoonsgegevens (Naam/Adres/Woonsituatie) 
van zowel de leerling als de ouders/verzorgers. Bijzonder 
belangrijk is het telefoonnummer waarop ouders/verzorgers 
altijd bereikbaar zijn in geval van calamiteiten.

Organisatie 
en 
administratie
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school, altijd vooraf uw toestemming gevraagd. Het OPDC 
gaat zorgvuldig om met de door uw verstrekte informatie of 
foto’s. Ouders hebben het recht om deze informatie in te zien 
en bij onjuistheid te corrigeren. Als de gegevens niet meer 
relevant zijn voor de school, mag u vragen om deze te laten 
verwijderen. Het privacyreglement is te vinden op de website 
van OPDC Utrecht www.opdc-utrecht.nl onder het kopje 
procedures.

7.6 Kosten
Boekengeld
In het schooljaar 2019 - 2020 zijn schoolboeken in het 
voortgezet onderwijs gratis. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen 
via school een bestelformulier en bestellen zelf het boeken-
pakket. De kosten voor het pakket worden betaald door 
school. Het pakket, mits tijdig besteld, zal in de laatste weken 
van de zomervakantie thuis bezorgd worden. Als boeken 
kwijtraken, zijn deze kosten voor de ouders via een rekening 
van Iddink. 

Schoolbijdrage en activiteiten (U-pas)
Per schooljaar vinden er allerlei sportieve en culturele 
activiteiten plaats, maar ook groepsactiviteiten, excursies, 
Sint- en kerstactiviteiten. Het bedrag voor deze activiteiten is 
dit schooljaar vastgesteld op € 85,- per leerling. De bijdrage 
is vrijwillig en wordt in rekening gebracht door Iddink. Voor 
de leerling met een geldige U-pas kan een deel van de 
schoolbijdrage vergoed worden.

Wat en voor wie is de U-pas?
De U-pas is een gratis kortingspas voor inwoners van Utrecht, 
Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein en Stichtse Vecht met 
een laag inkomen. Voor de leerling met een U-pas kan € 75,- 

per schooljaar aan schoolactiviteiten vergoed worden. Alleen 
de school kan declareren bij het U-pas-bureau, U ontvangt zelf 
geen geld. Een U-pas is aan te vragen via: www.u-pas.nl. 

Kluisjes
Voor elke leerling is een kluis beschikbaar. Hierin kunnen 
waardevolle zaken en gymspullen bewaard worden. De huur 
van de kluis (€15,-) wordt door Iddink in rekening gebracht.

Materialenlijst
Om actief aan de lessen te kunnen deelnemen, is het belangrijk 
dat de leerling de volgende schoolspullen heeft:
• Agenda
• Etui (met pennen, tekenpotloden, gum, schaar)
• Geodriehoek, passer
• Casio rekenmachine
• Gymkleding (broek, shirt, binnen schoenen)
• Schriften (ruit (1 bij 1cm) en lijn)

7.7 Verzekeringen
OPDC Utrecht stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, 
zoekraken of beschadiging van eigendommen van leerlingen. 
Schade aan schoolspullen (bv. laptop) worden op de dader 
verhaald.

Voor alle leerlingen is een verzekering afgesloten voor 
ongevallen op school, tijdens woon-schoolverkeer en tijdens 
georganiseerde excursies of bijeenkomsten. Deze ongevallen 
moeten binnen 24 uur door de ouders/verzorgers aan de 
schooladministratie worden gemeld.

Schade die per ongeluk of opzettelijk wordt aangericht, wordt 
op de ouders verhaald. Het is daarom verstandig om een WA-
verzekering af te sluiten. 

7.8 Sponsoring
OPDC Utrecht maakt geen gebruik van sponsoring.
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Directeur OPDC Utrecht
Mevr. A. Lotte
a.lotte@opdc-utrecht.nl

Teamleiders
Teamleider onderbouw (leerjaren 1 en 2)
Mevr. M. Duinmeijer
m.duinmeijer@opdc-utrecht.nl 

Teamleider bovenbouw (leerjaren 3 en 4)
Dhr. R. Snabilie
r.snabilie@opdc-utrecht.nl 

Teamleider i-klassen
Mevr. J. Zanen
j.zanen@sterkvo.nl 

Teamleider ondersteuning en zorg
Mevr. A. Verweij
a.verweij@opdc-utrecht.nl 

Receptie
Mevr. T. Klijn, mevr. Y. van Dijk
Telefoonnummer: 030-7537300
receptie@opdc-utrecht.nl

Directeur Samenwerkingsverband Sterk VO
Mevr. A. Jeurissen
a.jeurissen@sterkvo.nl
www.sterkvo.nl

Contactpersonen 
OPDC Utrecht
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onderwijstijd 
en
jaarplanning

9

De onderwijstijd is vastgesteld voor:

• leerjaar 1, 2 en 3 op 1000 klokuren.
• leerjaar 4 op 750 klokuren.

In verband met de realisatie van deze uren is de onderwijstijd 
in de jaarplanning altijd 20 klokuren hoger ingepland (dus 1020 
of 770).

De jaarplanning ziet er als volgt uit: 

Week Dag Datum Activiteit

36 woe 04-09-2019 Start schooljaar voor leerlingen

42 don + vrij 17-10-2019 t/m 18-10-2019 OPDC Utrecht studiedag (lesvrije dagen)

43  21-10-2019 t/m 25-10-2019 Herfstvakantie

52+1  23-12-2019 t/m 03-01-2020 Kerstvakantie

9  24-02-2020 t/m 28-02-2020 Voorjaarsvakantie

16 ma 13-04-2020 Tweede Paasdag (lesvrije dag)

18+19  23-04-2020 t/m 05-05-2020 Tulpvakantie 

   (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)

21 don + vrij 21-05-2020 t/m 22-05-2020 Hemelvaartsweekend

21 zo (of ma)  24-05-2020 (mogelijk 25-05-2020) Suikerfeest (lesvrije dag)

23 ma 01-06-2020 Tweede Pinksterdag

29 woe 15-07-2020 Laatste lesdag

30-35  20-07-2020 t/m 28-08-2020 Zomervakantie
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