
Expertisecentrum OPDC De Delta

Onze kernwaarden

inlevingsvermogen en vertrouwen

deskundigheid en toewijding 

vernieuwingszin en ambitie 



Wat is OPDC De Delta?
OPDC De Delta is een bovenschoolse
voorziening binnen het samenwerkingsverband 
VO regio Leiden die leerlingen extra 
ondersteuning nodig hebben die het regulier 
niet kan bieden tijdelijk (1 tot max. 2 jr.) een 
lesplaats biedt. 

De Delta heeft verschillende 
onderwijsprogramma’s:

✓Onderbouw vmbo (basis/kader/TL)

✓Bovenbouw vmbo (TL)

✓Schakelklas havo/vwo

✓Entree opleiding mbo niveau 1

✓Onderzoeksklas (KIJ)



Werken aan de leerdoelen
• Als een kind geplaatst is op het OPDC De 

Delta gaat de mentor op basis van het OPP in 
samenspraak met de leerling de leerdoelen 
bepalen. In het handelingsdeel van het OPP 
worden deze vermeld met daarbij de extra 
ondersteuning die ingezet zal worden. Ouders 
en leerling ondertekenen het handelingsplan.   

• Het handelingsplan wordt 2 keer per jaar 
geëvalueerd om te bezien in hoeverre de 
leerdoelen zijn behaald, moeten worden 
bijgesteld en of de leerling aan het eind van 
het schooljaar terug kan naar de school van 
inschrijving.



Begeleiding
✓ Wekelijks: overleg mentor, gedragswetenschapper en teamleider

✓ Twee keer per jaar: groepsbespreking

✓ Twee keer per jaar: doelen bijstellen (tussenevaluatie) met VO school

✓ Drie keer per jaar: rapportbespreking en oudergesprek

✓ Een keer per jaar: algemene ouderavond

✓ Na een half jaar is er een evaluatiemoment met stamschool

✓ Wanneer de leerdoelen zijn behaald gaat de leerling schakelen met de stamschool



Ondersteuningsprofiel De Delta

Om de juiste ondersteuning te bieden zijn er 
twee mentoren op een klas en geven een 
beperkt aantal docenten les aan een klas. 

De klassen bestaan uit maximaal 15 leerlingen. 
Er wordt zo min mogelijk van lokaal gewisseld. 

Het OPDC heeft verschillende experts die de 
leerlingen begeleiden afhankelijk van de 
ondersteuningsbehoefte. 

Ondersteuningsprofiel



Tot slot

✓De directeuren en bestuurders van de scholen uit het swv werken momenteel aan visie op de 
directe instroom vanuit het PO naar het OPDC De Delta. Zolang hierover geen formele afspraken 
zijn gemaakt is het vigerende beleid leidend.

✓ Mocht u na deze presentatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van onze 
zorgcoördinatoren Laura Hennen en Joyce van Oosten (leerlingbegeleiding@swvdedelta.nl) 

mailto:leerlingbegeleiding@swvdedelta.nl

