
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 die nog niet toe zijn aan het 
reguliere voortgezet onderwijs, of zijn vastgelopen 
in het regulier VO en daarom extra ondersteuning 
nodig hebben, een lesplaats biedt. 

Een leerling zit altijd tijdelijk op het OPDC; max. 2 
jaar. De Delta heeft verschillende onderdelen:

Onderbouw VMBO (basis/kader/TL)

Bovenbouw VMBO (TL)

Schakelklas HAVO/VWO

Entree opleiding

Rebound voorziening



Wanneer komt een leerling in aanmerking 
voor de onderbouw (brugklas)

• Leerlingen van De Delta vallen meestal binnen 
de richtlijnen voor VMBO-LWOO. De leerling 
heeft dit advies, met de aantekening 
screening, op het adviesblad van het 
(speciaal) basisonderwijs gekregen. 

• Dit houdt in dat het (speciaal) basisonderwijs 
aangeeft dat de leerling bij de overgang naar 
het VO extra ondersteuning nodig heeft.



Procedure aanmelden
De leerling meldt zich vóór 15 maart 2022 aan bij 
een van de VMBO (LWOO) scholen in het 
samenwerkingsverband VO regio Leiden.

Dit zijn:

• Da Vinci College Lammenschans

• Beroepscollege Leystede

• Yuverta College Oegstgeest

• KTS Voorhout

Na de aanmelding gaat de VO-school de informatie 
van de desbetreffende leerling bij het (speciaal) 
basisonderwijs opvragen.

Op basis van deze informatie wordt een gesprek 
op de VMBO school gehouden. Daarin wordt 
bekeken of de VO-school voldoende 
ondersteuningsmogelijkheden heeft voor deze 
leerling of dat een (tijdelijke) plaatsing op De Delta 
de beste keuze is. Het kan ook zijn dat het gesprek 
direct op De Delta plaatsvindt. De stamschool 
informeert u daarover. 

Het samenwerkingsverband VO regio Leiden 
beslist over de aanvraag voor plaatsing op De 
Delta.



Plaatsing op OPDC De Delta
Als gekozen is voor een (tijdelijke) plaatsing op 
De Delta volgt een gesprek op De Delta waar het 
ontwikkelperspectiefplan van de aanleverende 
school en de ondersteuningsbehoeften worden 
besproken. Deze worden verwerkt in een 
handelingsplan. Deze wordt met de ouders 
besproken en door u ondertekend voor akkoord.

- Hierin staat beschreven de leerdoelen, de 
ondersteuning die de leerling krijgt en welke 
doelen wanneer moeten zijn behaald  om te 
kunnen schakelen naar de school van 
inschrijving, de stamschool. 

- Dit plan wordt 2 keer per jaar geëvalueerd om 
te bezien in hoeverre de doelen worden 
behaald en of de leerling in het nieuwe 
schooljaar terug kan naar 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: psycholoog, 
logopedist, specialisten op reken- en taalgebied, 
sova-trainer, faalangstreductie trainer, rots en 
water trainer. 



Begeleiding
✓ Wekelijks: overleg mentor, psycholoog/orthopedagoog en teamleider

✓ Twee keer per jaar: groepsbespreking

✓ Twee keer per jaar: doelen bijstellen (tussen-evaluatie) 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 schakelen met de stamschool



Schakelen

✓Plaatsing op de OPDC maximaal twee jaar

✓LOB-programma in leerjaar 1 en 2

✓Voorlichting van de stamscholen op De Delta over de profielen

✓Moment schakelen is einde van een schooljaar. Tijdens de tussenevaluatie wordt besproken 
wat haalbaar is.: 1 jaar max twee jaar. 



Praktische zaken
✓ Vakken  in vergelijking met de stamschool

✓ Boeken

✓ Introductieweek

✓ Buitenschoolse activiteiten

✓ Welke vragen heeft u?



Tot slot

✓ Rondleiding

✓ Mocht u na deze presentatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. Pardon 
(leerlingbegeleider) d.pardon@swvdedelta.nl van De Delta. 071-5790537.

✓ Voor een indruk van het schoolgebouw klikt u hier.     

mailto:d.pardon@swvdedelta.nl
http://www.swvdedelta.nl/foto’s

