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OPDC is een kleinschalige onderwijs-
voorziening waar iedereen elkaar kent 
en leerlingen zichzelf mogen zijn. Leren 
is belangrijk, maar leerlingen voorzien 
in hun basisbehoeften maakt dat ze tot 
leren komen.
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Sommige jongeren dreigen de aansluiting met het reguliere onderwijs te 
verliezen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn en dat is voor iedereen 
weer anders. Op het OPDC hebben we extra aandacht voor leerlingen en 
ondersteunen we intensief. We bieden een uitstekende opleiding en de 
best mogelijke kans op een goede toekomst!

Iedere leerling heeft zijn eigen plan en wordt ondersteund op de manier 
die tot het beste resultaat leidt. Uitvinden wat de leerling wil en kan en 
een leerling voorbereiden op zijn eigen toekomst is waar het echt om gaat. 
Het behalen van een diploma passend bij zijn of haar niveau en talenten 
vinden we belangrijk. 

In deze informatiegids vertellen we meer over de werkwijze van OPDC. 
Hierdoor krijg je een goed beeld van OPDC, weet je wat je van ons kunt 
verwachten en lees je over ervaringen van leerlingen en docenten.

Ook al blijven leerlingen hier soms maar een korte periode, we zorgen
ervoor dat iedereen zich hier welkom voelt. We wensen alle leerlingen 
een fijne tijd toe op het OPDC en willen de ouders bedanken voor het 
vertrouwen en de samenwerking. Want samen zorgen we ervoor dat 
we de schoolloopbaan van de leerling (weer) goed op de rails krijgen.

Namens het team van OPDC Utrecht, 
Astrid Lotte 
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OPDC Utrecht is een tussenvoorziening voor 
leerlingen die de aansluiting met het regulier 
onderwijs tijdelijk niet of niet meer kunnen 
maken. Vaak omdat ze met veel meer dan 
leren belast zijn en niet voldoende hebben aan 
de ondersteuning in het reguliere onderwijs.
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Het OPDC biedt onderwijs en ondersteuning die aansluiten bij de behoeften 
van leerlingen en zoekt mét leerlingen en ouders naar de best passende 
onderwijsplek na een verblijf op het OPDC. Daarna stromen leerlingen terug 
of door naar vervolgonderwijs op een reguliere of speciale school, naar 
werk of naar een combinatie van die twee.

De verblijfsduur is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, tot een 
maximum van twee jaar. Leerlingen die naar het OPDC gaan, blijven 
ingeschreven op een moederschool.

Begeleiding
We zijn een kleinschalige voorziening en investeren in de relatie. Er zijn 
veel contactmomenten met de mentor, zodat wij echt weten hoe het met 
de leerling gaat. Wij geven ze vaardigheden mee om succeservaringen 
op te doen en zelfvertrouwen op te bouwen.

Welzijn
Het OPDC werkt met de schoolbrede aanpak Positive Behavior Support 
(PBS). Deze aanpak richt zich op het versterken van gewenst gedrag en 
op het voorkomen van probleemgedrag. Wij geven leerlingen positieve 
feedback op gewenst gedrag. Hierdoor ontstaat er een klimaat van ver-
trouwen waarin het voor de leerling veilig is om vaardigheden te oefenen
en te versterken. 

WAT IS OPDC 

UTRECHT?

“Ik maak veel tijd vrij om contact te maken met 
leerlingen en echt te investeren in de relatie. 
Ik kijk wat een leerling bezighoudt en samen 
onderzoeken we hoe we hem of haar kunnen 
versterken. Het is niet erg als het niet lukt, 
ik blijf altijd in ze geloven en zorg ervoor dat 
ze ook weer in zichzelf gaan geloven.”
Docent



Als een leerling wordt verwezen naar het OPDC 
wordt er een ontwikkelperspectiefplan (OPP)
gemaakt samen met de zogenaamde moeder-
school. Bij de start maken we vanuit het OPP 
afspraken waaraan we gaan werken.
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Zo zijn er groepen met meer internaliserende of externaliserende onder-
steuningsvragen. Bij het examenjaar lopen deze groepen meer door 
elkaar heen, om de leerling ook goed voor te bereiden op de overstap 
naar het MBO. 

De groepen zijn gekoppeld aan basisteams van mentoren.  
In dit schooljaar werken we vanuit;
• een basisteam I (internaliserend) voor leerjaar 1 t/m 4 vmbo en havo;
• een basisteam E (externaliserend) voor leerjaren 1 t/m 3 vmbo en havo;
• het examenteam voor leerjaar 4 (vmbo bb/kb/tl).

Verschillende ontwikkelgebieden
Het OPDC zet in op ontwikkeling op het gebied van:
1. zelfsturing met betrekking tot impulsiviteit en aandacht;
2. zelfsturing met betrekking tot het leren;
3. zelfbewustzijn en reflectie;
4. sociale interacties.

Deze vier ontwikkelgebieden zijn gekoppeld aan het ontwikkelperspectief-
plan (OPP) van de leerling. Hier zijn 15 leerlijnen aan verbonden. Vanuit 
deze lijnen kiest de leerling per periode, in afstemming met zijn mentor, 
de punten waar hij in die periode aan gaat werken. 

Dit doen we op het gebied van onderwijs en het vakkenpakket, maar ook 
op het gebied van ondersteuning en ontwikkeling. Onze kernpartners den-
ken ook mee over onderwerpen als gezondheid, veiligheid,verzuim, vrije tijd 
en thuissituatie.

Diverse leerwegen en profielen
Het OPDC biedt een tijdelijke onderwijsplek voor leerlingen van diverse 
leerwegen en profielen:
• Vmbo bb/kb   leerjaren 1 t/m 4 met mogelijkheid tot examen in het 
   profiel Dienstverlening en Producten.
• Vmbo tl leerjaren 1 t/m 4  profiel Zorg & Welzijn en Economie.
• Havo   leerjaren 1 t/m 4.  
• Vwo   leerjaren 1 t/m 3.

Bij het OPDC worden de lessen door onze docenten gegeven. Afhanke-
lijk van het vakkenpakket van de leerling maken we ook gebruik van 
IVIO@school (onderwijs op afstand) onder begeleiding van onze docenten. 
Daardoor zijn wij in staat om de vakkenpakketten zo aan te bieden dat 
aansluiting op en terugkeer naar de moederschool altijd mogelijk is.
 
Groepsindeling op maat
De diversiteit van onderwijs en ondersteuning vraagt om groepsindeling op 
maat. Het OPDC vindt het belangrijk dat leerlingen de juiste ondersteuning 
krijgen zodat zij tot leren en ontwikkeling komen. De groepen worden 
samengesteld op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 

ONDERWIJS EN 

ONTWIKKELING

“De leerkrachten hier weten 
precies hoe ze met je om moeten 
gaan, als persoon. Hoe ze je 
moeten benaderen. Bij iedere 
leerling hanteren ze een andere 
aanpak, want iedereen is anders 
en heeft iets anders nodig. Dat 
is een specialiteit en die heeft 
iedere leerkracht hier.” 
Oud-leerling



Aanmelden

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 ortho-
pedagoog van 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 dan een schriftelijk advies 
en een aanmeldingsformulier voor OPDC Utrecht. 

Inrichting van de dag
Het rooster van en leerling bestaat uit:
• AVO (algemeen vormende vakken); vakken die gekoppeld zijn aan 
 leerweg en profiel zoals Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, etc.)
• Taal en reken onderwijs; deze lesuren worden gegeven om aan de 
 taal- en rekenvaardigheden te werken. We volgen hierbij de refentie-
 niveau’s taal en rekenen. 
• Wao; Werken aan ontwikkeling.*
• De basis.* 
• Loopbaan leren.*

* Dit vakgebied is gekoppeld aan specifieke ontwikkeldoelen en leerlijnen 
(zie onderstaande matrix) en wordt gegeven door mentoren. 

Domeinen OPP Cognitieve en 
didactische 
ontwikkelingen

Werkhouding Gezondheid Veiligheid 
en verzuim 

Thuissituatie/ 
vrije tijd 

Vakken Zelfsturing m.b.t. 
impulsiviteit en 
aandacht  

Zelfsturing m.b.t. 
het leren  

Zelfbewustzijn 
en reflectie  

Sociale 
interacties 

AVO-vakken

Taal/rekenen

Wao

De basis

Loopbaanleren 

Hier werken wij vanuit 
het curriculum gekoppeld 
aan kerndoelen/eindtermen 
en referentiekaders. 

Leerlijnen
• Afleidbaarheid: 
   externe prikkels  
• Afleidbaarheid: 
   interne prikkels  
• Fysieke (on)rust  

Leerlijnen
• Taakgerichtheid  
• Motivatie  
• Voegen naar
   gedrags- en
   groepsregels 

Leerlijnen
• Inzicht in het eigen 
   handelen (bewus tzijn 
   van handelen)  
• Inzicht in het eigen 
   denken (bewust zijn
   van denken) 
• Inzicht in eigen 
   emoties (bewust zijn 
   van gevoelens)  
• Reguleren van 
   emoties en spanning  

Leerlijnen
• Samen spelen 
   en werken 
• Rekening houden 
   met de reactie van 
   anderen op jouw 
   gedrag
• Probleemoplossend 
   vermogen in sociale 
   interacties 
• Sturing accepteren  
• Hulp aanvaarden

In afstemming 
met ouders/ 
leerling en 
kernpartners 
worden 
ontwikkeldoelen 
vastgesteld.

In afstemming 
met ouders/ 
leerling en 
kernpartners 
worden 
ontwikkeldoelen 
vastgesteld.

In afstemming 
met ouders/ 
leerling en
kernpartners 
worden 
ontwikkeldoelen 
vastgesteld.

Gedrag; sociaal-emotionele ontwikkeling 
en zelfredzaamheid



“Sommige ouders of leerlingen zien de 
tussenstap op OPDC als falen, dat is jammer. 
Wij laten de leerlingen en ouders inzien dat 
het gaat om het type onderwijs dat op dat mo-
ment bij je past. Dat OPDC een logische keuze is.
Een school waar je weer succeservaringen op- 
doet en met plezier naartoe gaat. Iedere leerling 
heeft zijn eigen plan en wordt ondersteund op de 
manier die tot het beste resultaat leidt. De ont-
wikkeling die leerlingen in korte tijd doormaken, 
is mooi om te zien. Het inzicht geven dat OPDC 
geen falen is, maar de sleutel tot succes geeft 
mij veel energie.”
Docent

“De leerkrachten hier vind ik echt leuk, zij maken 
de sfeer. Daardoor ga je met plezier naar school, 
ook al vindt je het soms lastig. Als je hulp nodig 
hebt dan helpen ze meteen. Ze maken altijd tijd 
voor je. Daardoor kreeg ik weer succeservaringen. 
Ze motiveren mij en zorgen ervoor dat je door blijft 
zetten. Ze zeggen letterlijk ‘je kan het’. Daardoor 
geloof ik weer in mijzelf.” 
Leerling 



Het OPDC wil leerlingen een stap verder 
helpen; zowel wat betreft leerprestaties als 
sociale ontwikkeling. Daarom werken we 
nauw samen met ouders en diverse partners.
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Samen met ouders
We betrekken ouders zo veel mogelijk bij het onderwijs, zowel voor en 
tijdens als na schooltijd. Door deze samenwerking zorgen we ervoor dat 
de leerling goed, passend onderwijs krijgt en zich goed ontwikkelt. Dat 
betekent ook: wederzijdse verplichtingen en elkaar aanspreken.
We betrekken ouders bij de intake en overleggen regelmatig hoe het met 
hun kind gaat en welke nieuwe stappen gezet kunnen worden. Voor vragen 
kunnen ouders altijd terecht bij de mentor van hun kind. Vijf keer per jaar 
bespreken wij de ontwikkeling van de leerling tijdens de trajectbespreking 
en drie keer per jaar de voortgang op de gestelde doelen met de mentor, 
de ouders en de leerling. 

Kernpartners in de school
Op het OPDC zitten veel leerlingen die met een combinatie van problemen 
te maken hebben. Daarom werken we met kernpartners die ons hierin 
adviseren en begeleiden. Zo kunnen we ondersteuning bieden op school, 
in het gezin en in de buurt. Onze kernpartners zijn: Leerplicht, het VO-team 
jeugd en gezin, de jeugdarts en begeleiders passend onderwijs van het 
Samenwerkingsverband Sterk VO.

Leerplicht
We werken nauw samen met de afdeling Leerplicht om ongeoorloofd 
schoolverzuim tegen te gaan: met de leerplichtambtenaar bespreken we 
regelmatig het verzuimbeleid van de school, een aantal keer per school-
jaar houdt Leerplicht een spreekuur in de school, en daarnaast hebben de 
mentoren en de leerplichtambtenaar onderling veel contact.

KANSRIJK

SAMENWERKEN

“Eerst dacht ik: ik hoor niet op deze school. 
Maar al snel wist ik dat ik hier wel hoorde. 
Er was meteen een goede klik met mijn 
mentor. Op mijn vorige school was ik een 
nummer, maar hier is het heel persoonlijk. 
Daardoor was de overgang makkelijk. 
Ze zagen ook snel wat de oorzaak van mijn 
probleem was en hoe we dat konden oplos-
sen. Ik ging weer met plezier naar school en 
maakte zelfs met plezier mijn toetsen.” 
Oud-leerling



“Soms constateer je een probleem, maar kun 
je het niet oplossen. Met elkaar onderzoeken 
we welke begeleiding hierbij hoort. Samen 
met de orthopedagoog overleggen we wat 
er nodig is, welke ondersteuning we inzetten 
en welke kernpartners we aanhaken. 
Zo kunnen we de leerlingen echt een 
stap verder helpen.”
Docent
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VO-team jeugd en gezin
Het VO-team is er voor jongeren en hun gezin die vragen hebben rond 
opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, 
psychosociale problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer. 
De gezinswerker gaat met het gezin in gesprek over de vragen van de 
leerling en het OPDC. Samen wordt gekeken wat het gezin zelf kan doen, 
waar mensen uit de omgeving bij kunnen helpen en waarbij het gezin 
professionele hulp nodig heeft.

Jeugdarts
In principe worden alle leerlingen in het tweede jaar gezien door de jeugd-
arts. Leerlingen, ouders of docenten kunnen ook zelf een onderzoek of 
een gesprek aanvragen. Bijvoorbeeld vanwege bezorgdheid over de groei 
en ontwikkeling of het algemeen functioneren. De jeugdarts wordt ook 
ingeschakeld als een leerling vaak verzuimt, of als we ons zorgen maken 
over de gezondheid van een leerling.

Begeleider passend onderwijs SWV Sterk VO
De begeleider passend onderwijs werkt nauw samen met alle andere 
kernpartners. Deze begeleider helpt de moederschool bij het versterken 
van de ondersteuningsstructuur. Daarnaast ondersteunt hij leerlingen bij 
het doorlopen van hun schoolloopbaan.

Jongerenwerk
Iedere schooldag zijn minimaal twee jongerenwerkers aanwezig van 
10.00 tot 14.00 uur. Zij begeleiden de leerlingen tijdens de pauzes en 
verzorgen activiteiten. Zij bieden ook laagdrempelige hulpverlening bij 
problemen van leerlingen. Er is dan ook altijd contact met de mentor 
van de leerling.



Het OPDC-team bestaat uit zeer betrokken 
mentoren, docenten en personeelsleden die 
de leerlingen begeleiden tijdens hun school-
loopbaan bij het OPDC.
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Onderwijsassistent
De onderwijsassistenten ondersteunen docenten en leerlingen in de lessen, 
zowel bij praktijk- als bij theorievakken. Zij ondersteunen leerlingen bij de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden en geven waar nodig extra aandacht 
en instructie.

OPDC-expert
Wanneer een leerling van het OPDC wordt doorgeschakeld naar een regu-
liere VO-school of wordt teruggeplaatst naar de school van herkomst, wordt 
de OPDC-expert ingezet. Deze begeleidt de overstap van de leerling. Soms 
wordt de expert ingezet ter voorkoming van uitval binnen VO-scholen.

De directie
De directie bestaat uit een adjunct-directeur en een directeur. Samen zijn 
ze eindverantwoordelijk voor de voorziening. 

Op het OPDC werken we in basisteams. Een basisteam bestaat uit enkele 
docenten/mentoren en een orthopedagoog. Samen begeleiden zij een vaste 
groep leerlingen. Er wordt intensief samengewerkt om de best mogelijke 
begeleiding te bieden.

Mentor
Iedere leerling heeft een mentor. De mentor beschikt over alle gegevens en 
is contactpersoon voor de leerling en zijn ouders. Er is veel contact tussen 
leerling en mentor. Zo bespreken we hoe het gaat en maken we afspraken 
tijdens het traject. De mentor wordt ondersteund door de orthopedagoog en 
de kernpartners met als doel dat de leerling zich optimaal ontwikkelt.

Orthopedagoog
De orthopedagoog ondersteunt de mentor met handelingsadviezen voor 
de leerling. Soms wordt er een lesobservatie gedaan. De orthopedagoog is 
bij de leerlingbesprekingen aanwezig en helpt bij het opstellen van het OPP.

Conciërge en receptioniste
De conciërge zorgt ervoor dat iedereen goed aan het werk kan, door de 
lokalen en spullen op orde te hebben. Als er iets kapot is, dan kan dit bij hem 
gemeld worden. Bij de receptie kunnen leerlingen terecht voor telaatbriefjes, 
ziekmeldingen en praktische zaken.

EEN BETROKKEN 

TEAM
“Ik heb een hele goede band 
met mijn docenten en mentor. 
Ik word zelfs iedere ochtend wakker 
gebeld door mijn mentor, dat helpt 
mij om echt naar school te komen. 
Je praat ook altijd met dezelfde 
personen die jouw dossier kennen, 
dat is fijn. Ik hoef mijn verhaal niet 
steeds opnieuw te vertellen.” 
Leerling 



“De docenten hebben me veel 
geholpen. Ze gaven me het duwtje 
in de rug dat ik nodig had en zeiden: 
‘je kan het.’ Ik geloofde er zelf niet 
meer in, maar zij gaven mij vertrou-
wen. Zij zijn heel belangrijk geweest 
in mijn ontwikkeling, door hen heb 
ik zelfvertrouwen gekregen voor 
de rest van mijn leven.” 
Oud-leerling

“Ik wil iedere dag voor iedere leerling hier op school 
een bijdrage leveren waardoor het die dag de moeite 
waard was om naar school te komen. Als je ziet dat 
dat lukt is dat heel fijn. 
Ik geef kookles. Dat vak vinden leerlingen leuk, want 
ze zijn bezig en zien direct resultaat. Er komen tijdens 
de kookles andere kwaliteiten naar boven, talenten, 
maar ook beperkingen of bevestiging van een beper-
king. Duidelijkheid en structuur zijn essentieel. Ik ben
er trots op dat ik ze de basisvaardigheden van het 
koken heb geleerd. De rest van hun leven zijn ze 
culinair onafhankelijk.” 
Docent



Het OPDC valt onder het Samenwerkings-
verband Sterk VO. Rond het OPDC werken 
verschillende organisaties samen. Daardoor 
kunnen we ons onderwijs en de ondersteuning 
die we bieden beter organiseren. 
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Magister
We maken gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem Magister. Alle mede-
werkers gebruiken dit systeem om belangrijke gegevens over een leerling 
te noteren, zoals cijfers, het rooster en de aanwezigheid. Ouders ontvangen 
de inloggegevens en kunnen zo het leerlingvolgsysteem bekijken. 

Zeggenschap
Omdat het OPDC volgens de wet geen school is, maar een tijdelijke op-
vangvoorziening, heeft het ook geen officiële medezeggenschapsraad. 

Klachtenregeling
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en 
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling 
overleg bijgelegd. Als je niet goed weet waar je dit probleem moet bespre-
ken, kun je contact opnemen met de contactpersoon: Marcelle Boersma of 
Ronald Overbeek. 

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht 
wil indienen. Die mogelijkheid is er. Wij vragen je bij klachten eerst contact 
op te nemen met de directie van het OPDC. Mogelijk kan de klacht dan 
worden verholpen. 

ORGANISATIE EN 

ADMINISTRATIE

“Ik had altijd moeite om naar school te 
komen en wilde er nooit naartoe. Dankzij 
de begeleiding van de leerkrachten heb ik 
mijn diploma gehaald. Dat leek eerst een 
onmogelijke opgave, maar het is toch gelukt.”
Oud-leerling



Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij 
een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen 
een klacht voorleggen aan de LKC. 

De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op 
te lossen. Een medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met 
de klager en het schoolbestuur of degene over wie is geklaagd en bespreekt 
dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. 
Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het schoolbestuur 
of de school, mediation of een formele procedure bij de Commissie. 

Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vind je 
op: www.onderwijsgeschillen.nl.

Mediation
Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht 
bij de LKC is ingediend. Ouders kunnen dan tot een oplossing voor een (drei-
gend) conflict komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen 
en zo een formele procedure voorkomen. 

Om te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort, kun je contact 
opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen: (030) 280 95 90 
en mediation@onderwijsgeschillen.nl. Kijk voor meer informatie op: 
www.onderwijsgeschillen.nl/mediation.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Zwarte Woud 2, Utrecht
T (030) 280 95 90 
E info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Administratie
Het is van groot belang dat wij altijd op de hoogte zijn van actuele 
persoonsgegevens (naam/adres/woonsituatie) van zowel de leerling 
als de ouders. Extra belangrijk is het telefoonnummer waarop ouders 
altijd bereikbaar zijn in geval van calamiteiten. 

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken 
alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en het 
begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. 
Daarnaast heeft elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), 
waarin gegevens geregistreerd worden die betrekking hebben op de bege-
leiding van een leerling. Denk aan medische gegevens wanneer een leerling 
dyslexie of ADHD heeft of andere zorg- of ondersteuningsbehoeften.

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 altijd vooraf schriftelijk 
toestemming gevraagd aan de ouders.

Kosten
Boekengeld
Schoolboeken in het voortgezet onderwijs zijn gratis. Ouders ontvangen 
via school een bestelformulier en bestellen zelf het boekenpakket. De 
kosten voor dit pakket worden betaald door de school. Als het pakket op 
tijd besteld wordt, zal dit in de laatste weken van de zomervakantie thuis 
worden bezorgd. Als boeken kwijtraken, zijn de kosten voor de ouders via 
een rekening van Iddink.

Kluisjes
Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar. Hierin kunnen waardevolle 
zaken en gymspullen worden bewaard. De huur van een kluisje is € 15 
en wordt door Iddink in rekening gebracht.

Materialenlijst
Om de lessen goed te kunnen volgen is het belangrijk 
dat de leerling de volgende schoolspullen heeft:
• agenda;
• etui (met pennen, tekenpotloden, gum, schaar);
• geodriehoek en passer;
• Casio-rekenmachine;
• gymkleding (broek, shirt, gymschoenen);
• schriften (ruit 1x1 cm en lijn).

22
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Verzekeringen
Het OPDC stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadi-
ging van eigendommen van leerlingen. Schade aan schoolspullen wordt op 
de dader verhaald. Voor alle leerlingen is een verzekering afgesloten voor 
ongevallen op school, tijdens woon-schoolverkeer en tijdens excursies of 
bijeenkomsten. Deze ongevallen moeten binnen 24 uur door de ouders 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.

Contactpersonen

Directeur
Astrid Lotte
a.lotte@opdc-utrecht.nl

Adjunct-directeur
Jet Beek
J.Beek@opdc-utrecht.nl 

Receptie
Tilly Klijn en Yvonne van Dijk
receptie@opdc-utrecht.nl
(030) 753 73 00 

Orthopedagogen
Marcelle Boersma 
M.Boersma@opdc-utrecht.nl

Doenja Deckers
D.Deckers@opdc-utrecht.nl

Noura Tahiri
N.Tahiri@opdc-utrecht.nl

Adviseur zorg en veiligheid 
Ank Verweij
A.Verweij@opdc-utrecht.nl

“Op het OPDC staat de leerling echt 
oprecht centraal. Wij vragen de leerling 
om mee te denken. Waar loop je op 
vast? Waar kunnen wij je mee helpen? 
Wij vertellen niet wat iemand moet 
doen, maar maken ze eigenaar van 
hun probleem; daar zit onze kracht.”
Docent
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Vakantierooster 2022-2023 
Wo 24 aug 2022 Start schooljaar voor leerlingen
Ma 24 t/m zo 30 okt 2022  Herfstvakantie
Vr 23 dec 2022 (vanaf 12 uur) Start kerstvakantie
Ma 26 dec 2022 t/m zo 8 jan 2023 Kerstvakantie
Ma 27 feb t/m zo 5 mrt 2023 Voorjaarsvakantie
Ma 10 apr 2023 Tweede Paasdag 
Ma 24 apr t/m zo 7 mei 2023 Tulpvakantie, inclusief Koningsdag 
Do 18 t/m zo 21 mei 2023 Hemelvaartweekend
Ma 29 mei 2023 Tweede Pinksterdag
Do 6 juli 2023 Start zomervakantie
 

Studiedagen
Ma 22 en di 23 aug 2022 
Do 13 okt 2022 
Ma 7 nov 2022
Do 6 en vr 7 juli 2023 

Trajectbesprekingen en 
OPP gesprekken (lesvrije dagen) 
Di 13 sept 2022 TB1
Di 4 okt 2022   OPP-1
Di 8 nov 2022   TB-2
Di 24 jan 2023   TB-3
Di 14 feb 2023   OPP-2
Di 28 mrt 2023   TB-4
Di 23 mei 2023   TB-5
Di 13 juni 2023   OPP-3

JAARPLANNING EN 

ONDERWIJSTIJD



Bezoekadres
Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht
(030) 753 73 00
info@opdc-utrecht.nl

Postadres
Postbus 1597
3500 BN Utrecht

www.opdc-utrecht.nl


