
HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS 

Het groeidocument van RSV Breda is naast de word-versie ook te gebruiken in ParnasSys, waarvoor u 

hier de beschrijving vindt. De modulaire opbouw is voor het gebruik in ParnasSys gewijzigd en 

aangepast om zo de verwerking van het groeidocument in het LVS van ParnasSys mogelijk te maken. 

ParnasSys kent de term ‘groeidocument’ niet! Voor het totale groeidocument moeten diverse delen uit 

ParnasSys tot één groeidocument worden gedocumenteerd. Naast het gebruik van notitiecategorieën 

wordt hiervoor de ontwikkelingsperspectief-module gebruikt. 

Schematisch zijn de onderdelen van het groeidocument als volgt terug te vinden: 

 Groeidocument RSV Breda 
“word” 

Groeidocument met ParnasSys: 

Deel 1 
GD 

Gegevens leerling, ouders, 
hulpverleners, wettelijke 
vertegenwoordiger 

Leerlingstamkaart 

Deel 2 
GD 

Voorgeschiedenis Vanuit de 
leerling>begeleiding>ontwikkelingsperspectief>beginsituatie 

Deel 3 
GD 

Handelingsgerichte cyclus Via notitiecategorie: handelingsgerichte cyclus(HC) 

Via notitiecategorie: Stimulerende factoren (SF) , 
Belemmerende factoren (BF) en Onderwijsbehoeften (OWB) 

Deel 4 
GD 

Uitkosten extern 
onderzoek/aanvullend 
onderzoek 

IQ wordt gedocumenteerd op de leerlingkaart en 
daardoor getoond op groepskaart en OPP: 
leerlingkaart>toetsen>IQ testen 
Overige aanvullende onderzoeken: 

1. Notitiecategorie “aanvullende onderzoeken” of 
2. Als bestand in Parnassys gekoppeld aan leerling 

en zichtbaar op leerlingkaart 
 

Deel 5 
GD 

IOT Via notitiecategorie “Ondersteuningsteam” 

Deel 6 
GD 

Planning 
Ontwikkelingsperspectief 

 Via leerling 
>begeleiding>ontwikkelingsperspectief>tabbladen 
uitstroomniveau, conclusie en evaluatie 

 Via leerling> begeleiding>plannen 

Deel 7 
GD 

EOT Via notitiecategorie “Ondersteuningsteam” 

Deel 8 
t/m11 

Aanvraag (verlenging) 
ondersteuningsarrangement en 
(verlenging) 
toelaatbaarheidsverklaring 

Via leerling> begeleiding>  ontwikkelingsperspectief> 
conclusie 

Deel 12 
GD 

Handtekeningen bij 
aanvraag(verlenging) 
ondersteuningsarrangement en 
(verlenging) 
toelaatbaarheidsverklaring 

Moet apart worden aangeleverd als word document / 
gescand PDF 

 

 

 

 

 

 



Voor het totale groeidocument in ParnasSys  is dan een PDF bestand van het Ontwikkelingsperspectief 

nodig. Dit wordt aangevuld met een PDF bestand van: 

1. Leerlinganalyse 

2. Eventueel een notitieselectie 

3. Eventueel een individueel/cluster plan 

Als leerkracht kun je de taken voor het groeidocument van een leerling als volgt samenvatten: 

a. De notitiecategorieën Belemmerende factoren (BF), Stimulerende factoren (SF), 

Onderwijsbehoeften (OWB) en Handelingsgerichte cyclus (HC) worden door de leerkracht 

ingevuld als onderdeel van de HGW-cyclus van je groep. 

NB controleer of jouw school de hier genoemde notitiecategorieën ook zo noemt!!! 

Wanneer in de besprekingen (ondersteuningsteam) duidelijk is geworden dat er naast de 

basisondersteuning meer ondersteuning nodig is dan wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

opgesteld.  

b. De OPP-module wordt voor een leerling aangemaakt en ingevuld. 

Hiervoor moeten de notitiecategorieën uit onderdeel A gevuld zijn, dat is een voorwaarde! 

Ook de notitiecategorie Ondersteuningsteam (OT) is aangemaakt en  gevuld met de korte 

samenvatting van de gesprekken van het interne en externe ondersteuningsteam voor een 

leerling. NB check of eventuele aanvullende afspraken over verslaglegging zijn nagekomen.  

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op het invullen van deze notities en de OPP module.  

  



Ontwikkelingsperspectief ParnasSys: algemeen 
 
A. Het invullen van de notitiecategorieën belemmerende en stimulerende factoren, 

onderwijsbehoeften, handelingsgerichte cyclus en ondersteuningsteam, voorafgaand de OPP-
module, heeft reeds plaatsgevonden 

 
Werk vanuit de leerling>begeleiding>ontwikkelingsperspectief: 
Kies voor OPP toevoegen.  

De meest recente versie van de notities die zijn gekoppeld aan het OPP en treft u onder 
beginsituatie aan: 

1. Belemmerende factoren 

2. Stimulerende factoren 

3. Onderwijsbehoeften 

4. Handelingsgerichte cyclus 

5. Ondersteuningsteam 

 

 
 

 

B. Selecteer op het tabblad algemeen een begindatum.  

NB deze datum moet volgen op de datum waarop het laatste verslag in ParnasSys is gemaakt.  

C. Medewerkers en relaties kunnen worden toegevoegd via medewerker of relatie toevoegen. 

Selecteer de betreffende medewerker of relatie. Voorwaarde is dat de school de gegevens van 

mogelijke relaties heeft ingevoerd.  



Ontwikkelingsperspectief ParnasSys: beginsituatie 
De laatste versie van de notities voorafgaand aan de datum van opstellen van het OPP zijn in het OPP 
opgenomen.  

A. Met een volgende onderdelen worden automatisch vanuit het leerlingadministratiegedeelte 
van ParnasSys ingevuld:  
1. Schoolloopbaan.  

2. De rubrieken: 

 

B. Vul bij het tabblad beginsituatie op beknopte wijze in welke interventies hebben 
plaatsgevonden.  

 

 

 

 

 

 
 

Ontwikkelingsperspectief ParnasSys: uitstroomniveau 
 

Bij de onderdelen “uitstroomniveau” en “conclusie”  moeten de hulpteksten worden ingevoegd. Dit zijn 

standaardteksten, die als je als bijlage “hulpteksten groeidocument” achteraan in deze handleiding 

groeidocument vindt. 

A. Vul in het tabblad uitstroomniveau per vakgebied het uitstroomniveau in. 

NB De voorgeschreven teksten en aangemelde hulpteksten in de 

diverse velden moeten blijven staan. Dus gelieve zelf geen 

wijzigingen  hieraan aan te brengen of geen delen van teksten te 

wissen. Tenzij nadrukkelijk vermeld staat: graag weghalen wat 

niet van toepassing is!!!! 

Hierdoor blijft de leesbaarheid voor externen van het 

groeidocument voor externen gewaarborgd. 



 

 

De onderstaande teksten kopieer en plak je in de genoemde tekstvakken wanneer je voor een leerling 

een OPP gaat maken.  

Standaardinhoud voor het tabblad ‘Uitstroomniveau’ 
Te kopiëren naar de kernvakken rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. Pas in de tekst het 

vakgebied aan. 

Beschrijf hier het te verwachten uitstroomniveau als doel.  
 
Bijvoorbeeld: …… (naam lln.) verlaat de basisschool op het rekenniveau …. (uitgedrukt in % 
Leerrendement, in DLE,  in een Functioneringsniveau, of in vaardigheidsscore) 
 
Tussendoel half jaar vooruit:   (uitgedrukt in % Leerrendement, DLE en/of vaardigheidsscore) 
 
Einddoel heel jaar vooruit:    (uitgedrukt in % Leerrendement, DLE en/of vaardigheidsscore) 
 
Eventuele inhoudelijke (tussen)doelen:  
 
Planning van het onderwijsaanbod: geef een korte beschrijving van de  afwijkingen van de leerdoelen 
binnen het onderwijsprogramma en hoe u tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften. 
Hoe ga ik het doen? Instructie, afstemming op onderwijsbehoeften 
 
Hoe organiseer ik het?  

 Begeleiding binnen de groep: 

 Begeleiding buiten de groep:  

 Begeleiding buiten school: 

 

Het leergebiedoverstijgende gebied ontbreekt op dit ogenblik nog en is een verbeterpunt voor 

ParnasSys. In de tussenliggende tijd worden de leergebiedoverstijgende doelen vermeld bij een van de 

vakgebieden: 

leergebiedoverstijgende (tussen)doelen per onderdeel (emotioneel, sociaal, zelfredzaamheid, 
werkhouding, spraak-taal, lichamelijk:  
 
Tussendoel half jaar vooruit:    
 
Einddoel heel jaar vooruit: 
 
Eventuele inhoudelijke (tussen)doelen: 
 
Planning van het onderwijsaanbod: geef een korte beschrijving van de  afwijkingen van de leerdoelen 
binnen het onderwijsprogramma en hoe u tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften. 
Hoe ga ik het doen? Instructie, afstemming op onderwijsbehoeften 



Hoe organiseer ik het?  
 Begeleiding binnen de groep: 

 Begeleiding buiten de groep:  

 Begeleiding buiten school: 

 
NB plak alle bovenstaande teksten in het OPP op het moment dat je het OPP voor de leerling maakt.  

B. Daarnaast dient uitstroombestemming te worden aangeven door gebruik te maken van het 

rolmenu:  

 

Maak een keuze voor de leerling. 

  



Ontwikkelingsperspectief ParnasSys: conclusie 
 

 

 

A. In het tabblad conclusie kun je de reden van het OPP en welke ondersteuning gewenst is 

beargumenteren. 

 

Vermeld hier op basis van het integratief beeld waarom een OPP wordt opgesteld: 

Denk aan:  

- opstellen OPP vanuit eigen extra middelen op basis van pedagogisch of didactisch profiel. Een OPP 

mag. 

- aanvraag arrangement of toelaatbaarheidsverklaring bij het SWV. Een OPP moet. 

 

Vermeld hier op basis van het integratief beeld waarom voor de eerder geselecteerde 

uitstroombestemming is gekozen: 

 

 

B. Ook dient te worden ingevuld welke ondersteuning verlangt wordt van het 

samenwerkingsverband: 

Hier komt de volgende tekst:   

Graag weghalen wat niet van toepassing is 

Aanvraag ondersteuningsarrangement 
O SO cluster 3 LZ  

O SO cluster 3 ZML  

O SO cluster 3 LG  

O SO cluster 3 MG  

O SO cluster 4 

 
Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring: 
O Toelaatbaarheidsverklaring SBO 
O Toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 3 (geef hieronder aan welke categorie) 

 LZ (cluster 3) 

 ZML (cluster 3) 

 LG (cluster 3) 

 MG (cluster 3) 

 EMB (cluster 3) 

O Toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 4 



 
Evaluatie ondersteuningsarrangement Vul in geval van een verlenging een evaluatie in: hoe is het 
arrangement ingezet en wat heeft het opgebracht. 
 
 
IVO velden in geval van een toelaatbaarheidsverklaring alleen invullen wat de leerling nodig heeft 
1. De hoeveelheid aandacht en tijd Hoeveel extra tijd is er nodig / beschikbaar/ aantal handen in de klas of de 

groepsgrootte? 

 Wat heeft de leerling nodig?  

 Wat krijgt de leerling vanuit de basis- en lichte ondersteuning. 

 Wat kan de school met middelen van het SWV meer doen? Vermeld waarvoor zware 

ondersteuning ingezet moet worden, de tijdsinvestering en  wie de ondersteuning uitvoert 

 

2. Het onderwijsmateriaal Welke onderwijsmaterialen zijn nodig / beschikbaar? 

 Wat heeft de leerling nodig?  

 Wat krijgt de leerling vanuit de basis- en lichte ondersteuning. 

 Wat kan de school met middelen van het SWV meer doen? Vermeld waarvoor zware 

ondersteuning ingezet moet worden. 

 

3. De ruimtelijke omgeving Welke aanpassingen in de klas, in en om het schoolgebouw zijn nodig / 

beschikbaar om een normale schoolgang van de leerlingen met speciale behoeften te garanderen. 

 Wat heeft de leerling nodig?  

 Wat krijgt de leerling vanuit de basis- en lichte ondersteuning. 

 Wat kan de school met middelen van het SWV meer doen? Vermeld waarvoor zware 

ondersteuning ingezet moet worden, de tijdsinvestering en  wie de ondersteuning uitvoert. 

 

4. De expertise Welke expertise op onderwijsgebied is nodig / beschikbaar (inclusief SO en SBO), en welke 

specialistische expertise is nodig / beschikbaar, met welke intensiteit? 

 Wat heeft de leerling nodig?  

 Wat krijgt de leerling vanuit de basis- en lichte ondersteuning krijgt. 

 Wat kan de school met middelen van het SWV meer doen? Vermeld waarvoor zware 

ondersteuning ingezet moet worden, de tijdsinvestering en  wie de ondersteuning uitvoert. 

 

5. De samenwerking met andere instanties Is samenwerking met een instantie buiten het onderwijs 

noodzakelijk? Welke instantie? Op welke basis en met welke intensiteit? 

 Wat heeft de leerling nodig?  

 Wat krijgt de leerling vanuit de basis- en lichte ondersteuning krijgt. 

 Wat kan de school met middelen van het SWV meer doen? Vermeld waarvoor zware 

ondersteuning ingezet moet worden, de tijdsinvestering en  wie de ondersteuning uitvoert. 

 

Advies orthopedagoog / psycholoog 
Naam:                                                        
Organisatie: 
Overwegingen:  
 
Advies tweede deskundige  
Naam:                                                        
Functie: 
Organisatie: 
Overwegingen:  
 
Vul in bij aanvraag van een (verlenging)  toelaatbaarheidsverklaring 
Advies inzake duur, terugplaatsingsmogelijkheden en de voorwaarden voor terugplaatsing  
 

  



Ontwikkelingsperspectief ParnasSys: evaluatie 
 

De evaluatie van het OPP gebeurt aan de hand van standaard vragen. Deze zijn standaard vanuit de 

ParnasSys-opmaak! 

 

A. Beantwoord bij een evaluatie op dit tabblad de drie evaluatieve vragen: 

 



Standaard inhoud voor het tabblad evaluatie 
Zijn de gekozen uitstroomniveaus nog steeds passend bij de leerling? 

Procesevaluatie: 
 Welke acties waren succesvol?  

 

 Consequenties voor volgende periode? 

 

 
Standaard inhoud voor het tabblad evaluatie 

Is realisatie van het ontwikkelingsperspectief mogelijk in het speciaal basisonderwijs of regulier 

onderwijs? (optioneel)  

Procesevaluatie: 
Is het gelukt om af te stemmen op de onderwijsbehoeften + resultaat daarvan?   

 

 

Printen van het OPP 

A. Je drukt op afdrukken 

 

Vervolgens verschijnt onder Overzichten>Taken het overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


