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OPDC Utrecht 
Hoe verloopt de aanmelding voor het OPDC Utrecht? Hoe wordt bepaald of 
het OPDC de best passend plek is voor de leerling? Afke Persoon hebben wij 
gevraagd meer te vertellen over de toeleiding van leerlingen naar het OPDC 
Utrecht. 

 
 

 
Wat is het OPDC Utrecht? 
Het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum Utrecht (OPDC Utrecht) biedt een intensieve 
onderwijssetting. Voor leerjaar 1 gaat het om (overbelaste) leerlingen die tijdelijk extra 

ondersteuning nodig hebben op leren, gedrag en/of de thuissituatie. Het gaat om leerlingen van wie 
de basisschool inschat dat ze daarna verder kunnen op een reguliere school. Leerpunten kunnen 
bijvoorbeeld zijn: leren omgaan met gezag, zelfvertrouwen ontwikkelen of onderpresteren in 
combinatie met bijvoorbeeld pedagogische onmacht bij ouders of een tijdelijke disbalans in de 
thuissituatie. Ook kan het zijn dat de juiste onderwijsplek nog niet duidelijk is en dat aan het OPDC 

Utrecht gevraagd wordt om dit uit te zoeken.  
 

Er wordt les gegeven van VMBO tot en met HAVO (VWO) niveau. Het pedagogisch klimaat wordt 
vormgegeven middels het Positive Behavior Support programma. Dit is een aanpak die binnen de 
hele school wordt toegepast om gewenst gedrag bij leerlingen te stimuleren. Er is sprake van een 
intensief mentoraat, de klassen zijn klein (maximaal 14 leerlingen), er is veel toezicht en structuur. 
Elke les krijgen leerlingen feedback op hun leerpunten. Er is een aanbod van sociale 
vaardigheidstrainingen voor de eerstejaars klassen. Leerlingen verblijven maximaal twee jaar op het 
OPDC Utrecht en stromen zo gauw mogelijk door naar een reguliere school of ander passend 

onderwijs.  
 
Leerlingen die vanuit groep 8 starten op het OPDC Utrecht hebben het perspectief dat ze uitstromen 
naar het regulier onderwijs. Deze leerlingen moeten zich goed oriënteren op de reguliere scholen en 
zich aanmelden bij een school naar keuze. De leerling wordt vervolgens ingeschreven bij deze school 
maar start op het OPDC Utrecht. De reguliere school houdt een plek vrij in de klas voor de leerling 

om in te stromen wanneer de leerling daaraan toe is. De startgesprekken worden door een 
medewerker van het OPDC Utrecht gehouden op de reguliere school. Daar zijn de leerling, ouders, 
het OPDC Utrecht en iemand van de reguliere school bij.  

 
Wat vraagt dit van de basisschool?  
Er wordt op het OPDC Utrecht samen met leerling en ouders gericht aan leerpunten gewerkt, die 
leerlingen moeten behalen voordat ze kunnen uitstromen naar een reguliere school. Het is daarom 

belangrijk dat leerling en ouders begrijpen waarom een school een start op het OPDC Utrecht 
adviseert, wat het doel is en dat ze hier achter staan. Als leerling en ouders de start op het OPDC 
Utrecht ondersteunen, vergroot dat de kans op uitstroom naar het reguliere onderwijs.  
 
Het is aan te raden dat de basisschool bij leerlingen bij wie twijfel is of ze direct de overstap naar 
een VO school kunnen maken, overlegt met de VO school. Het doel van dit overleg is om samen te 
kijken of de VO school de ondersteuning kan bieden of dat een start op het OPDC Utrecht beter is. 

Voor plaatsing op het OPDC Utrecht is geen advies van het Loket Passend Onderwijs nodig. De 
basisschool kan in Onderwijs Transparant de leerling aanmelden bij de reguliere school en aangeven 
dat sprake is van een start op het OPDC Utrecht.  
 
Op woensdag 24 januari 2018 en op woensdag 21 februari 2018 houdt het OPDC Utrecht een open 
huis van 16.00u-18.00u. Dan kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten/IB-ers komen kijken en zich 

laten informeren over het OPDC Utrecht.  
  
Ouders en scholen kunnen bij vragen contact opnemen met Afke Persoon orthopedagoog OPDC 
Utrecht, telefoonnummer: 030-753 7300, email: a.persoon@opdc-utrecht.nl. 
 

 

 

 

http://www.opdc-utrecht.nl/

