Het OPDC Rotterdam
Informatiefolder voor ouders

Uw kind wordt misschien binnenkort aangemeld voor het OPDC Rotterdam. Dan is het natuurlijk wel zo fijn te weten wat het OPDC precies inhoudt. Vandaar deze folder, waarin we in vogelvlucht uiteenzetten wat het OPDC is, waarvoor het dient en wat we zoal in ons
programma aanbieden.
Het OPDC staat voor Orthopedagogisch en Didactisch Centrum. Er is
een locatie in Rotterdam-Noord en een locatie in RotterdamZuid. Het OPDC is een tijdelijke onderwijsplek voor jongeren die in
het Voortgezet Onderwijs (VO) om verschillende redenen vastlopen
en tijdelijk extra begeleiding nodig hebben, om daarna weer verder
te kunnen op school.
De jongeren die op het OPDC worden aangemeld vertonen vaak gedrag dat als ongepast of ongewenst wordt ervaren op school. Veelal
betreft dat in het contact met medeleerlingen of onderwijspersoneel. Een andere mogelijkheid is dat de school even niet de ondersteuning kan bieden, die een leerling tijdelijk nodig heeft.
Het doel van een plaatsing van een leerling op het OPDC is om
nieuwe vaardigheden te leren om daarmee succesvol terug te keren
naar school. Dat is meestal gewoon weer terug naar de eigen school,
maar er kan in overleg ook worden gekozen voor een andere
school, als dat een betere optie blijkt te zijn.

Om ervoor te zorgen dat de jongeren die op het OPDC geplaatst worden geen onnodige achterstanden in onderwijs oplopen, werken we
nauw samen met de school van herkomst. De school levert daarvoor
alle benodigde planners en toetsen aan. De leerling gebruikt dan ook
dezelfde boeken en maakte dezelfde toetsen als op school. Bij terugkeer kan hij/zij dan zo weer instromen en de draad oppakken.
Ondanks dat een aantal zaken gewoon doorgang blijft
vinden, zijn er natuurlijk
ook verschillen tussen het
OPDC en de eigen school.
Zo komt de leerling in een
kleinere groep terecht tot
maximaal 13 leerlingen. Op
de gehele voorziening worden per locatie maximaal
40 leerlingen geplaatst.
Ook het onderwijs ziet er
anders uit, waarbij leerlingen veel zelfstandig werken en individuele begeleiding krijgen. Er zijn dus
geen klassikale lessen met
een instructie en verwerking. Dat is altijd even wennen en het vraagt een andere aanpak van
de leerling. Toch merken we dat leerlingen over het algemeen snel
kunnen omschakelen en soms zelfs beter gaan presteren tijdens hun
verblijf op het OPDC, dan vóór de plaatsing.
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Naast het onderwijsaanbod is een belangrijke pijler van het OPDC
trainingen met betrekking tot schoolse vaardigheden en gedrag. Een
vast onderdeel voor alle leerlingen zijn de ART-lessen die drie keer
per week plaatsvinden. ART staat voor ‘Agression Replacement Training’ en bestaat uit de onderdelen Boosheidcontrole, Sociale Vaardigheden en Moreel Redeneren.
Elke leerling krijgt een mentor toegewezen voor het onderwijsdeel.
Daarnaast wordt de leerling gekoppeld aan een hulpverlener (vanuit Enver). De hulpverlener biedt specifieke ondersteuning op het
gebied van gedrag en heeft
nauw contact met de leerling. Er vinden wekelijks individuele trainingsgesprekken plaats, gewoon op de
locatie zelf.
De hulpverlener heeft extra oog voor de algemene
ontwikkeling van de leerling en helpt met verdere
ondersteuning wanneer dat nodig blijkt te zijn. De mentor en de
hulpverlener zijn het kernteam in de begeleiding van de leerling
op de weg terug naar school. Dit zijn tevens de personen waar u als
ouder het meest mee te maken zult krijgen.
De dagen op het OPDC hebben vaste tijden en een vaste structuur.
We starten elke dag om 8.30 uur met een ontbijt, waarna we ons in
de ochtenduren vooral richten op het onderwijs. Er zijn
twee vaste pauzes over de dag en in de middag richten we ons meer

op gedragsvaardigheden in de vorm
van trainingen en
workshops, waarbij
er een divers aanbod is. Dit aanbod
ziet er voor elke
leerling weer een
beetje anders uit en
is gericht op de behoeften, interesses
en talenten van de individuele leerling. In het laatste kwartier van
elke lesdag wordt met de leerlingen teruggekeken naar wat goed
ging en welke leerpunten die dag naar voren zijn gekomen.
Aan het einde van elke lesdag krijgen de leerlingen een kleur (groen,
oranje of rood). Met die kleur geven we aan hoe goed de dag is verlopen. Behalve op vrijdag, zijn de leerlingen elke dag om 14.45 uur
uit. Aan de hand hoe goed de week verlopen is, hebben de leerlingen
verschillende tijden waarop ze uit zijn. Dat kan bij een heel goede
week al om 11.30 uur zijn, maar kan ook tot uiterlijk 15.15 uur zijn.
Aan het begin van de folder is aangegeven dat een leerling tijdelijk
op het OPDC verblijft. De duur verschilt en wordt per individuele leerling bekeken waarbij we het volgende motto hanteren: Zo lang als
nodig, zo kort als mogelijk. Er is echter een standaard periode van 13
schoolweken die de meeste leerlingen krijgen toegewezen, wanneer
ze voor het OPDC worden aangemeld.
Voor veel leerlingen blijkt de periode van 13 schoolweken afdoende
om de benodigde vaardigheden aan te leren waarmee ze succesvol
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kunnen terugkeren naar school. Wanneer wenselijk verzorgt een nazorgcoach vanuit het OPDC extra begeleiding voor de leerling in de
eerste weken terug op school.
Er vinden in elk geval drie standaard gesprekken plaats. Dat is het
startgesprek, de tussenevaluatie (na een week of vijf) en de algehele evaluatie aan het einde van de plaatsing.
Elke week sturen we leerling, ouders en school per e-mail een evaluatie met de belangrijkste wetenswaardigheden van de afgelopen week. Daarbij scoren we de leerlingen in het weekverslag op
schoolse vaardigheden en gedragscomponenten. Zo blijft u goed op
de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind op het OPDC.
Met deze folder heeft u in vogelvlucht kennis kunnen maken met het
OPDC Rotterdam. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze
website: https://www.opdcrotterdam.nl/. Mocht u specifieke vragen hebben of een vrijblijvend kennismakingsgesprek op locatie
wensen, dan kunt u ons daarvoor bellen of e-mailen:
010- 7147300 / info@eenheidzorg.nl

Wellicht tot ziens op het OPDC.
Met vriendelijke groet,

Team OPDC
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