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Voorwoord
Met dit vijfde jaarverslag legt BOVO verantwoording af over de werkzaamheden en resultaten in
het schooljaar 2015-2016. Dit verslag is primair bedoeld voor de gezamenlijke po- en vo-besturen
van de regio Haaglanden, voor medewerkers uit het po en vo die met de BOVO-procedure te maken hebben en voor andere belanghebbenden zoals de samenwerkingsverbanden po (SPPOH) en
vo (SWVZHW) en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
BOVO Haaglanden ondersteunt scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden bij het
proces rondom advies, aanmelding en overstap van leerlingen uit groep acht naar het voortgezet onderwijs.
Doel is een zo soepel mogelijke overstap voor alle leerlingen.
De aandacht ging in schooljaar 2015-2016 grotendeels naar de borging van de gewijzigde wet- en regelgeving
voortkomend uit de invoer van passend onderwijs, het Toetsbesluit po en wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Het jaar stond ook in het teken van drie onderwerpen die volgden uit het bestuurstraject innovatieagenda po-vo (hierna: innovatieagenda po-vo). Het gaat om de kwaliteitsverbetering van het
basisschooladvies, het toelatingsbeleid van het voortgezet onderwijs en de pilot Advies- en plaatsingswijzer.
Wanneer in dit verslag gesproken wordt over scholen, besturen of de regio heeft dit betrekking op de BOVO
regio Haaglanden, bestaande uit de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Met procedure
wordt de BOVO-procedure 2015-2016 bedoeld.
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1. Bijzonderheden in 2015 - 2016
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Schooljaar 2014-2015 was een overgangsjaar met de

rondom aanmelding en toelating van leerlingen met een extra

invoering van passend onderwijs en de verschuiving van

ondersteuningsbehoefte en aanpassingen in het onderwijskun-

de eindtoets. In 2015-2016 zijn deze beide processen

dig rapport. Ook leerwegondersteuning (LWOO) en praktijkon-

geborgd in de BOVO-procedure. Ook stond dit schooljaar

derwijs (PrO) zijn vanaf 1 januari 2016 onderdeel van passend

voor een groot deel in het teken van de innovatieagenda

onderwijs.

po-vo.
Eindtoets
Innovatieagenda po-vo

Na het tumultueuze eerste jaar van de verschuiving van de

In schooljaar 2015-2016 gaf BOVO uitvoering aan fase 2 van

eindtoets, was BOVO er alles aan gelegen het proces rondom

de innovatieagenda po-vo. Dat betrof besluiten die te maken

de eindtoets in het tweede jaar nog beter te begeleiden. BOVO

hebben met het adviseringsproces van po-scholen en het toela-

verstuurde vooraf aan de scholen een serie nieuwsberichten om

tingsbeleid van vo-scholen. Een aantal besluiten werden direct

inzichtelijk te maken wat er van scholen werd verwacht. Daar-

aan de BOVO-procedure toegevoegd. Een aantal andere beslui-

naast is er geïnvesteerd in verbeteringen binnen de applicatie

ten vereiste nog verdere uitwerking. Ook deden scholen in een

POVO OT, waar scholen de resultaten van de eindtoets invoeren.

pilot ervaring op met de gekozen Advies- en plaatsingswijzer.

Bij inhoudelijke en digitale vragen van scholen bood de BOVO-

In april 2016 volgde een positief besluit over de invoering van

helpdesk wederom in veel gevallen uitkomst.

het instrument. BOVO is inmiddels gestart met de implementatie van de Advies- en plaatsingswijzer voor leerlingen die overstappen in de zomer van 2017.

Governance
De nieuwe governancestructuur kreeg voor het eerst zijn beslag. Een dagelijks bestuur, gemandateerd vanuit het algemeen

Passend onderwijs
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bestuur, stuurt BOVO nu direct aan. In februari 2016 kwam de

Dit jaar heeft BOVO een aantal zaken rondom passend onder-

BOVO klankbordgroep voor het eerst bijeen. Het is de bedoeling

wijs geborgd in de BOVO-procedure. Dit geldt bijvoorbeeld voor

met deze klankbordgroep zoveel mogelijk input vanuit het veld

het scholingsaanbod, de aanpassingen in het bestaande tijdpad

mee te nemen.
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Dossierbegeleiding po-vo
De dossierbegeleiding po-vo is bedoeld om ook voor leerlingen
bij wie de overstap moeilijker verloopt, tijdig een passende plek
te vinden in het vo. Hierbij werkt BOVO samen met SPPOH,
SWVZHW en de afdeling Leerplicht van de gemeente. In
schooljaar 2015-2016 hebben deze partijen verdere afspraken
gemaakt over samenwerking. Mede hierdoor hadden nog voor
de zomervakantie vrijwel alle basisschoolverlaters - op drie na een plek in het vo.
SPPOH en SWVZHW hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2018 geen structurele bekostiging meer gaan leveren aan
BOVO. Het SWVZHW blijft de onderzoeken in het kader van
LWOO en PrO bekostigen. Beide organisaties blijven wel de dossierbegeleiding po-vo op casusniveau uitvoeren voor leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte. BOVO had voorgaande jaren
in de dossierbegeleiding po-vo een taak op casusniveau bij leerlingen zonder ondersteuningsbehoefte en een coördinerende rol
in de samenwerking.
Er is afgesproken dat met het stoppen van de structurele bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden de taak van dossierbegeleiding po-vo vanuit BOVO volledig wordt overgedragen aan
het SPPOH en het SWVZHW. Het SWVZHW wil deze taak graag
op zich nemen. Het SPPOH wil een kleinere taak.

2. BOVO Haaglanden
BOVO Haaglanden begeleidt scholen in het primair en
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Bestuur

voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden bij het pro-

BOVO Haaglanden bestond in 2015-2016 uit vier medewerkers

ces rondom aanmelding en overstap van leerlingen uit

en is organisatorisch ondergebracht bij het samenwerkingsver-

groep acht naar het voortgezet onderwijs. Doel is een zo

band Zuid-Holland West. Recent is de aansturing en governance

soepel mogelijke overstap voor alle leerlingen.

van BOVO opnieuw vastgelegd, zodat de bestuurlijke lijn beter
gewaarborgd blijft. Er is een dagelijks bestuur dat bestaat uit

Het team van BOVO Haaglanden geeft uitvoering aan de BOVO-

een bestuurder po, een bestuurder vo en de secretarissen van

procedure. Jaarlijks maken zo’n 6.800 leerlingen in de regio de

het PO-platform en het VO-platform. Het dagelijks bestuur legt

overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

verantwoording af aan het algemeen bestuur, het POVO-plat-

Onder leiding van de BOVO-coördinator stelt het team jaarlijks

form. BOVO werkt daarnaast met een klankbordgroep bestaan-

de procedure en het tijdpad vast. BOVO geeft voorlichting en

de uit schoolleiders, adjuncten, een intern begeleider vanuit het

training aan po- en vo-scholen en organiseert in november en

po en teamleiders onderbouw en een orthopedagoog vanuit het

juni een uitwisselingsmarkt voor de warme overdracht.

vo. Zij voorzien BOVO gevraagd en ongevraagd van advies.

Monitoring van data en processen en ondersteuning aan scholen

Figuur 1 Organogram BOVO

via een helpdesk zijn twee grote componenten in de werkzaamheden van het BOVO-team. De BOVO-procedure wordt digitaal

Algemeen Bestuur (AB)
Leden Regionaal POVO-platform

ondersteund door de applicatie POVO OT van OnderwijsTransparant. Er is met meerdere omliggende regio’s een format ontwikkeld voor het onderwijskundig rapport (OKR). Dit wordt periodiek geëvalueerd met het scholenveld en indien nodig in overleg

Dagelijks Bestuur (DB)
Gemantadeerde po- en vo-bestuur
Secretarissen po- en vo-platform
(ondersteund door BOVO-coördinator)

met de andere regio’s bijgesteld. Daarnaast monitort BOVO het
overstapproces, zoals het tijdig definitief maken van leerlingdossiers, de basisschooladviezen, aanmelding en toelating op het
vo, loting en de eindtoets.
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Klankbordgroep BOVO
Vertegenwoordigers po/vo:
- inhoudelijke expertise
- po, vo, S(B)O/VSO
- SPPOH

BOVO Haaglanden

- SWVZHW
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De governance is vormgegeven op drie niveaus.

Samenstelling team
Het BOVO-team bestond in 2015-2016 uit vier medewerkers

1. BOVO DB en BOVO AB

:strategisch, tactisch, besluitvormend

(samen 3,1 fte). Het team heeft een coördinator, twee be-

2. BOVO-coördinator/team :uitvoerend

leidsmedewerkers en een secretarieel- en applicatieondersteu-

3. BOVO klankbordgroep

nend medewerker.

:adviserend

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Tabel 1 Verdeling fte BOVO-team

• Peter van der Niet (po-bestuurder en voorzitter BOVO DB)

Functie FTE’s

• Peter Lamers (vo-bestuurder)

BOVO-coördinator

0,7

• Marc Huisman (secretaris PO-platform)

Beleidsmedewerker

1,0

• Ingrid Paardekooper (secretaris VO-platform)

Beleidsmedewerker digitale verwerking

0,8

Secretarieel- en applicatieondersteunend medewerker

0,6

Totaal FTE’s

3,1

Begroting en bekostiging
Formeel keurt het regionaal POVO-platform, waarin alle po- en
vo-besturen uit de regio zijn vertegenwoordigd, de BOVO-jaarbegroting en eventuele subsidies goed. De schoolbesturen, de

Het ouderschapsverlof van de BOVO-coördinator werd gedeel-

samenwerkingsverbanden SPPOH en SWVZHW en de gemeente

telijk ingevuld door de beleidsmedewerker. Daarnaast is er in

Den Haag dragen de kosten van de BOVO-procedure.

verband met de innovatieagenda po-vo van september 2015
tot en met april 2016 0,4 fte extra inzet geweest van een be-

De financiële verantwoording verloopt in kalenderjaren en wordt

leidsondersteunend medewerker. De taken van het BOVO-team

in een jaarbegroting opgeleverd. Het algemeen bestuur heeft

werden voor de uitvoering van de innovatieagenda po-vo onder-

op 26 januari 2016 zijn goedkeuring verleend aan de jaarbegro-

ling herzien.

ting 2016. Deze is op te vragen bij BOVO.
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Samenwerking
Op beleidsniveau onderhoudt BOVO contacten met de G4, de
sectorraden en het ministerie, CvTE/CITO BV, gemeenten,
besturen, schoolleiders en samenwerkingsverbanden passend
onderwijs. Andere samenwerkingspartners zijn onder andere
het HCO, OnderwijsAdvies, A-VISION, Onderwijs Transparant en
Digitaal Leren. BOVO is tevens voorzitter van de interregionale
werkgroep 1-OKR.
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3. Beleidsontwikkeling
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BOVO stelt de procedure jaarlijks bij. Bijstellingen ko-

In het voortgezet onderwijs gaan de aanpassingen vanuit de

men voort uit landelijke en regionale ontwikkelingen,

innovatieagenda po-vo vooral om het aanscherpen van de regels

eigen monitoring en signalen uit het veld. BOVO bereidt

voor het toelatingsbeleid. Zo is er in de regio Haaglanden een

nieuw beleid voor, waarna besluitvorming plaatsvindt

set van zes voorrangsregels uitgewerkt. Een vo-school kan daar-

in het BOVO DB en het regionaal POVO-platform. BOVO

uit maximaal drie regels van toepassing verklaren. Ook mogen

laat zich hierin adviseren door de BOVO klankbordgroep.

vo-scholen voor de plaatsing geen selectiegesprekken meer voe-

In schooljaar 2015-2016 kwamen bijstellingen van het

ren. Een aantal besluiten ten aanzien van het toelatingsbeleid vo

beleid met name voort uit de innovatieagenda po-vo, pas-

moest BOVO in 2015-2016 verder onderzoeken. Implementatie

send onderwijs en de eindtoets.

daarvan staat gepland voor schooljaar 2016-2017. Het gaat onder andere om het digitaal invoeren van het toelatingsbeleid en

Innovatieagenda po-vo
De vanuit de innovatieagenda genomen besluiten richtten zich

de beschikbare plaatsen na de eerste aanmeldingsperiode in de
applicatie van de Scholenwijzer.

voor het po vooral op de versterking van het advies. BOVO
adviseert scholen om het volledige onderwijskundig rapport zo

Een nieuw fenomeen betrof het doorverwijzen van aangemelde

vroeg mogelijk met de ouders te bespreken. Ouders ontvangen

basisschoolverlaters binnen een vo-scholengroep. Dit is wette-

het rapport voor het gesprek op papier of digitaal en kunnen,

lijk toegestaan, mits de scholen deze werkwijze hebben opge-

als zij dat willen, hun eigen opvattingen toevoegen. Het draagt

nomen in het toelatingsbeleid en zij deze procedure consistent

ook bij aan een beter advies wanneer de leerkracht van groep

en transparant uitvoeren. In een aantal gevallen bleek dit niet

acht andere leerkrachten erbij betrekt. Met name de leerkracht

het geval en werden ouders en po-scholen onaangenaam ver-

van groep zeven - en eventueel ook die van groep zes - kan een

rast. Het vergde de nodige inspanning van BOVO om de situ-

breder beeld schetsen. Po-scholen publiceren zaken als opbouw

atie in goede banen te leiden. Deze manier van verwerking van

van het advies, organisatie en communicatie van het advies en

leerlingdossiers past niet goed in de applicatie POVO OT. BOVO

de omgang met de eindtoets, in de schoolgids of op de website.

heeft onderzocht welke aanpassingen de applicatie nodig heeft
en schreef hiervoor een voorstel.
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Pilot Advies- en plaatsingswijzer (APW)
In 2015-2016 is een pilot georganiseerd voor de keuze en ontwikkeling van een advies- en plaatsingswijzer. De pilot trapte
af met een startbijeenkomst: 266 deelnemers uit het po en vo
namen deel aan deze bijeenkomst. Aansluitend hebben 47 van
de 195 po-scholen (24%) en 33 van de 52 scholen (63%) meegewerkt aan de pilot. De APW heeft drie doelen. Allereerst dient
de APW als een spiegel bij het opstellen van het interne basisschooladvies. Daarmee maakt de APW een objectivering van dit
advies mogelijk. Ten tweede dient de APW als een agenda voor
het gesprek tussen po en vo en daarmee voor plaatsing van
leerlingen in de juiste brugklas. Tot slot geeft de APW onderbouwing van het advies in gesprekken met ouders. Dat levert een
grotere transparantie op. In april 2016 is bestuurlijk besloten de
APW met bijbehorende opbrengsten in de BOVO-procedure op te
nemen. Het gebruik van de APW wordt echter niet verplicht gesteld. BOVO ziet dit als een risico voor het toekomstige gebruik
van het instrument in de regio. In verband met de implementatie heeft BOVO een voorstel geschreven voor aanpassing van het
BOVO-tijdpad, zodat scholen de APW goed kunnen benutten.
Passend onderwijs
Voor de overstap van leerlingen die vallen onder passend onderwijs, bestond een apart stappenplan. Dat is in het achterliggende schooljaar geïntegreerd in de bestaande BOVO-procedure.
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De overstap van deze leerlingen vraagt de komende schoolja-

Eindtoets

ren nog verdere inbedding in de procedure. Dat komt omdat de

2016 was het tweede jaar waarin de eindtoets tussen half april

benodigde ondersteuningsbehoefte van leerlingen in het vo vaak

en half mei werd afgenomen. Het advies dat basisscholen in

lastig is in te schatten. De mogelijkheden voor ondersteuning

januari afgeven is leidend bij de overstap. Voor po-scholen

verschillen per vo-school. Daarnaast is ook in het onderwijskun-

betekent dit een verplichte heroverweging van het schooladvies

dig rapport een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hiermee komt

als de eindtoets hoger uitvalt. Zij moeten daar ook de ouders bij

voor de ontvangende vo-scholen de ondersteuningsbehoefte van

betrekken. Voor het vo betekent dit dat zij laat in het schooljaar

leerlingen duidelijker in beeld.

te maken (kunnen) krijgen met leerlingen van wie het schooladvies naar boven toe wordt bijgesteld. De staatssecretaris stuur-

In 2015-2016 is de regionale verwijzingscommissie vo, RVC-VO,

de een brief aan de po-scholen met een oproep om het advies

opgeheven. Vanaf 1 januari 2016 verstrekt het Samenwerkings-

vaker bij te stellen. Dit leverde veel media-aandacht op, waarna

verband Zuid-Holland West (SWVZHW) in de BOVO-regio Haag-

vo-scholen met meer bijgestelde adviezen te maken kregen dan

landen de toelaatbaarheidsverklaringen voor praktijkonderwijs

in 2015. BOVO heeft voorafgaand aan en in de periode van de

(PrO) en de aanwijzingen voor leerwegondersteunend onderwijs

eindtoets via een reeks nieuwsberichten de wet- en regelgeving

(LWOO). Dit had met name gevolgen voor de digitale aanvragen

en regionale afspraken op dit onderwerp extra onder de

van vo-scholen. Deze aanvragen moesten worden gekoppeld

aandacht gebracht bij de scholen. Met behulp van monitoring

aan de nieuwe applicatie 1-Loket van Onderwijs Transparant. De

stuurde BOVO het proces indien nodig bij. De BOVO-helpdesk

techniek werkte echter (nog) niet naar behoren. BOVO is betrok-

maakte overuren om alle vragen van scholen te beantwoorden.

ken geweest bij een noodoplossing. Het Samenwerkingsverband
Zuid-Holland West heeft gedurende een periode gebruik gemaakt
van de ondersteuning door de beleidsmedewerker digitale verwerking van BOVO.
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4. Ondersteuning aan scholen
Doel van de BOVO-procedure is een zo soepel mogelijke
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Tabel 2 Meerjarenoverzicht van helpdeskmeldingen naar soort

overstap voor alle leerlingen. BOVO ondersteunt de scho-

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

len hierbij met onder andere een helpdesk, voorlichtings-

POVO OT po

617

597

1229

1056

995

bijeenkomsten, uitwisselingsmarkten en onderzoek via

POVO OT vo

91

96

349

283

148

twee vergoedingsregelingen.

BOVO Inhoudelijk

449

692

724

585

535

BOVO Pre advies

-

-

-

-

30

BOVO- Bijeenkomsten

-

-

-

159

271

1157

1385

2302

2083

1979

Helpdesk
De BOVO-helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor onder-

Totaal

wijspersoneel bij vragen over de overstap naar het voortgezet
onderwijs. Ze biedt ondersteuning aan ongeveer 200 po-scholen
en ruim 50 vo-scholen in de regio Haaglanden. De eerstelijns

Het totaal aantal vragen vanuit het scholenveld ligt in 2015-

helpdesk is uitbesteed aan Digitaal Leren. De tweedelijns help-

2016 lager dan in 2013-2014 (invoering nieuwe digitale appli-

desk wordt uitgevoerd door leden van het BOVO-team. De be-

catie) en 2014-2015 (invoering passend onderwijs en verschui-

reikbaarheid van de helpdesk is zeer ruim en trekt daarmee een

ving eindtoets), maar nog altijd aanzienlijk hoger dan de jaren

zware wissel op het team. De vragen kunnen op elk moment

voor deze veranderingen. De verhouding tussen inhoudelijke

tussen andere werkzaamheden door komen en vergen over

vragen en digitale vragen blijft ongeveer gelijk. Er zijn duidelijk

het algemeen veel tijd. Op dit moment besteedt het team zo’n

minder digitale vragen gesteld vanuit het vo. Wel zijn er fors

vijftien tot twintig procent van de tijd aan ondersteuning vanuit

meer vragen gesteld over BOVO-bijeenkomsten. Deze stijging is

de helpdesk. BOVO overweegt een aantal aanpassingen te doen

toe te schrijven aan de bijeenkomsten rondom de pilot Advies-

in de uitvoering van de helpdesk, bijvoorbeeld door de bereik-

en plaatsingswijzer, die in voorgaande jaren niet werden geor-

baarheid af te bakenen, een nieuwe website te ontwikkelen met

ganiseerd. De categorie pré-advies is toegevoegd. Po-scholen

daarin opgenomen een rubriek met veelgestelde vragen en de

kunnen een pré-advies aanvragen bij SWVZHW voor vermoede-

eerstelijns helpdesk te versterken.

lijke LWOO- en PrO-leerlingen. Dat leverde vragen op aan BOVO
over de werkwijze hierin.
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Grafiek 1 Meerjarenoverzicht helpdesk meldingen per maand

Tabel 3 Doorzetting meerjarenoverzicht
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Vanaf schooljaar 2014-2015 neemt het percentage vragen dat
vanuit de eerstelijns helpdesk wordt doorgezet naar het BOVOteam, sterk toe. Dat komt grotendeels door de toenemende
complexiteit van de vragen in verband met passend onderwijs
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Deze grafiek toont de spreiding van de vragen aan de BOVO-

en de verschuiving van de eindtoets. Deze stijging zet door in

helpdesk over de maanden van het schooljaar. Piekmaanden

schooljaar 2015-2016. In dat jaar is de stijging ook te verklaren

zijn september en oktober in verband met het opstarten van

door vragen over het pré-advies en de bijeenkomsten. Ook het

het schooljaar en de vergoedingsregelingen voor LWOO- en

percentage inhoudelijke vragen dat bij het BOVO-team terecht

PrO-leerlingen. Daarnaast zijn januari, februari en maart druk

komt, neemt toe. De eerstelijns helpdesk zet in negen van de

door het gereed maken van de leerlingdossiers en de start van

tien gevallen de vraag door naar het BOVO-team. De belasting

de eerste aanmeldingsperiode. In mei en juni zijn er vooral

van het BOVO-team door vragen vanuit de helpdesk hangt deels

veel vragen rondom het verwerken van de eindtoetsresultaten.

af van de kwaliteit van de eerstelijns opvang. BOVO onderzoekt

Het BOVO-team vangt piekmomenten op door te schuiven met

hoe de kwaliteit en de bezetting van de eerstelijns helpdesk kan

werkdagen, zodat de tweedelijns helpdesk vollediger bezet is.

worden versterkt, bijvoorbeeld door meer kennisdeling aan het
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begin van het schooljaar, periodiek overleg en waar nodig bij-

LWOO of praktijkonderwijs krijgen. BOVO administreert hiervoor

scholing van medewerkers van Digitaal Leren.

de aanmeldingen en bekijkt of er op basis van de aangeleverde
gegevens aanspraak gemaakt kan worden op de vergoedingsre-

De applicatie POVO OT

geling. Profielbladen van de onderzoeken worden rechtstreeks

De applicatie POVO OT is een digitale omgeving, waarin po-

aan het leerlingdossier in de applicatie POVO OT geplaatst om

scholen hun basisschoolverlaters invoeren en het leerlingdossier

scholen te ontlasten. Ook andere leerlingen die deelnemen aan

vullen voor de overstap naar het vo. Po-scholen vullen per leer-

intelligentieonderzoek, krijgen de mogelijkheid om de verwer-

ling het onderwijskundig rapport in en voorzien dit van bijlagen.

king via POVO OT te laten verlopen.

Daarnaast kunnen po-scholen LWOO- en PrO-leerlingen opgeven bij BOVO voor intelligentieonderzoek of sociaal-emotioneel

Daarnaast beantwoordt BOVO in de periode waarin de vergoe-

onderzoek (zie ook hieronder). In POVO OT zijn ook aanvullende

dingsregelingen lopen veel leerlingvragen van scholen, die te

functionaliteiten ingebouwd, zoals de advies- en plaatsingswij-

maken hebben met LWOO en praktijkonderwijs. Het HCO, On-

zer en het eindtoetsformulier, die scholen ondersteunen bij de

derwijs Advies en A-VISION voeren de onderzoeken uit. BOVO

overstap. Tijdens de periode van aanmelding en toelating op het

onderhoudt nauw contact met deze partijen via jaarlijkse evalu-

vo, vervult de applicatie een belangrijk rol in het proces, om-

aties en afstemmingsgesprekken.

dat vo-scholen via POVO OT het leerlingdossier kunnen inzien.
Po-scholen vernemen via de applicatie het toelatingsbesluit van

Tabel 4 Aantal onderzoeken uitgevoerd via de vergoedingsregeling BOVO

de vo-school. In de periode daarvoor kunnen po- en vo-scholen
in POVO OT met elkaar communiceren, bijvoorbeeld wanneer er

Intelligentieonderzoek

nog bepaalde gegevens ontbreken.

Sociaal-emotioneel onderzoek
Totaal

2013-2014

2014-2015

2015-2016

765

744

670

90

96

78

855

840

748

Onderzoek via de BOVO vergoedingsregeling
Scholen hebben de mogelijkheid om intelligentieonderzoek
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(CAP) of sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) via BOVO af te la-

Het totaal aantal onderzoeken is sterk gedaald in het afgelopen

ten nemen bij leerlingen die vermoedelijk het advies vmbo met

jaar. Dit komt met name door een afname van het aantal
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intelligentieonderzoeken. Nu de eindtoets is verschoven en het

uitwisselingsmarkten in het afgelopen schooljaar. Bij het po is

basisschooladvies leidend is, vertrouwen scholen vermoedelijk

structureel minder interesse voor de bijeenkomst in november.

meer op de werking van de eindtoets als second opinion. Zij
kiezen dan minder voor aanvullend intelligentieonderzoek.

Na afloop van iedere uitwisselingsmarkt kunnen deelnemers
via een evaluatieformulier feedback geven op het evenement.

BOVO uitwisselingsmarkt

Hieruit worden verbeterpunten geformuleerd voor de organisatie

BOVO organiseert tweemaal per jaar de uitwisselingsmarkt waar

van de volgende uitwisselingsmarkt. Ook uit de evaluatie blijkt

de scholen in de BOVO-regio Haaglanden aan deelnemen. In

dat po-scholen het meeste belang hechten aan de bijeenkomst

juni gaat het om uitwisseling met betrekking tot de plaatsing;

in juni. Zij willen vooral voorafgaand aan de overstap informa-

in november volgt dan de terugkoppeling vanuit het vo. Tijdens

tie over hun leerlingen delen. Het vo is op beide bijeenkomsten

deze bijeenkomsten bespreken docenten en andere betrokkenen

gelijk vertegenwoordigd. November is aan de vroege kant voor

van po- en vo-scholen zo’n 5000 tot 5500 leerlingen. Voor de

een goede terugkoppeling. Een later moment is echter niet haal-

organisatie gebruikt BOVO een applicatie, waarin door het po en

baar, vanwege andere activiteiten in de maanden december en

vo aangemelde leerlingen worden gematcht en ingeroosterd.

januari. Een ander aandachtspunt is de kwaliteit van de voorbereiding op de gesprekken door de scholen en de terugkerende
discussie over het niet bespreken van alle leerlingen (liefst al-

Tabel 5 Deelname aan de uitwisselingsmarkten
NOV.2013

JUN.2014

NOV.2014

JUN.2015

NOV.2015

JUN.2016

PO

165

180

160

180

169

182

VO

52

53

54

54

49

49

leen leerlingen met bijzonderheden, dan wel ondersteuningsbehoefte).
Dossierbegeleiding po-vo
Elk jaar is er een groep kinderen voor wie intensieve begelei-

In 2015/2016 ging een aantal locaties vo in Onderwijs Trans-

ding nodig is bij de overstap. Scholen krijgen ondersteuning

parant verder onder één schoolnaam. In het overzicht lijkt het

wanneer basisschoolverlaters via de gangbare procedure geen

alsof er een daling is in deelname van het aantal vo-scholen,

plaats kunnen vinden op een vo-school.

echter alle vo-scholen namen deel aan de twee
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Bij de overstap van basisschoolverlaters zijn po- en vo-scholen

SPPOH en SWVZHW hebben aangegeven dat zij per 1 janu-

er gezamenlijk voor verantwoordelijk dat alle leerlingen een

ari 2018 geen structurele bekostiging meer gaan leveren aan

passende plek geboden wordt in het vo. Soms is externe bege-

BOVO. Het SWVZHW blijft de onderzoeken in het kader van

leiding nodig om een leerling te kunnen plaatsen, bijvoorbeeld

LWOO en PrO bekostigen. Beide organisaties blijven wel de dos-

als gevolg van het toelatingsbeleid van de vo-school, een com-

sierbegeleiding po-vo op casusniveau uitvoeren voor leerlingen

plex onderwijsleerprofiel, ouders die zich niet kunnen vinden in

met een ondersteuningsbehoefte. BOVO had voorgaande jaren

de voorstellen, gedragsproblematiek of immigratie. Het kan ook

in de dossierbegeleiding po-vo een taak op casusniveau bij leer-

gaan om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het

lingen zonder ondersteuningsbehoefte en een coördinerende rol

kader van passend onderwijs.

in de samenwerking.

De Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH),

Er is afgesproken dat met het stoppen van de structurele bekos-

het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) en

tiging vanuit de samenwerkingsverbanden de taak van dossier-

BOVO Haaglanden bieden ondersteuning. In sommige gevallen

begeleiding po-vo vanuit BOVO volledig wordt overgedragen aan

komt er ook ondersteuning vanuit de afdeling Leerplicht van de

het SPPOH en het SWVZHW. Het SWVZHW wil deze taak graag

gemeente. De samenwerking tussen BOVO en de samenwer-

op zich nemen. Het SPPOH wil een kleinere taak.

kingsverbanden bestaat al langere tijd, maar is met de invoering
van passend onderwijs en het ontstaan van SPPOH vanuit zeven
kleinere samenwerkingsverbanden, in 2014-2015 opnieuw vorm

Tabel 6 Meerjarenoverzicht BOVO-dossiers
Aantal BOVO-dossiers

gegeven. In 2015-2016 is die samenwerking verder versterkt.

2014 - 2015

aantal

%

aantal

%

2015 - 2016
aantal %

De drie organisaties weten elkaar steeds beter te vinden en er is

aantal BOVO-dossiers

49

100%

47

100%

52

100%

een heldere procedure voor de ondersteuning van de leerling-

geplaatst voor de zomervakantie

39

80%

43

91%

49

94%

dossiers. BOVO heeft hierin een rol als sparringpartner en houdt

geplaatst in eerste helft september

0

0%

2

4%

1

2%

zich bezig met de monitoring van alle dossiers. Zo bekijkt BOVO

geplaatst in tweede helft september

5

10%

0

0%

0

0%

of een leerlingdossier op de juiste plek ter behandeling ligt en of

geplaatst in oktober of later

5

10%

2

4%

2

4%

het proces goed verloopt.
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Het aantal dossiers is in 2015-2016 licht gestegen ten opzichte

Het aantal dossiers is in 2015-2016 weer iets toegenomen.

van het jaar ervoor. Tegelijk is ook een stijging te zien in het

Daarin zijn de dossiers op basis van een moeizame samenwer-

aantal leerlingen dat vervolgens nog voor de zomervakantie een

king tussen ouders en de po-school wederom de grootste factor.

plaats vond op een vo-school. Het lijkt erop dat de ondersteu-

In deze gevallen kan de afdeling Leerplicht een rol spelen door

ning in de vorm van dossierbegeleiding vruchten afwerpt. Ook

preventief aan te sluiten in het gesprek met de ouders. De dos-

het leidende basisschooladvies - waardoor vo-scholen basis-

siers op basis van gedrag (internaliserend en externaliserend)

schoolverlaters vaker moeten toelaten - kan eraan hebben bij-

zijn weer op het niveau van 2013-2014, terwijl het aantal dos-

gedragen dat leerlingen sneller een plek vinden.

siers vanuit een complex onderwijsleerprofiel verder is gedaald.
Het aantal dossiers dat ontstond na een meningsverschil tussen
po en vo, is afgenomen en bijna terug op het niveau van 2013-

Tabel 7 Aard van de problematiek
2014 - 2015

2015 - 2016

aantal %

aantal %

aantal %

2014.

20

41%

12

25%

9

17%

Verder valt op dat zeven leerlingen door een vo-school zijn af-

Samenwerking ouders-PO

9

18%

16

34%

13

25%

gewezen op basis van de benodigde ondersteuningsbehoefte.

Internaliserend gedrag

6

12%

-

-

6

12%

Dit is waarschijnlijk het gevolg van de kennis en ervaring die

Externaliserend gedrag

6

12%

-

-

6

12%

vo-scholen inmiddels hebben opgedaan ten aanzien van passend

In/uitstroom regio

-

-

3

6%

2

4%

onderwijs. Scholen zijn beter in staat de ondersteuningsbehoefte

Overig

7

15%

4

9%

5

9%

van aangemelde leerlingen naast hun schoolondersteuningsprofiel

Meningsverschil PO-VO

-

-

5

11%

1

2%

te houden.

Samenwerking ouders-VO

-

-

1

2%

-

-

Vervroegde uitstroom

1

2%

-

-

-

-

Afwijzing

-

-

-

-

7

13%

Onderbouwing BSA

-

-

-

-

3

6%

Procedure

-

-

6

13%

-

-

49

100%

47

100%

52

100%

Complex onderwijsleerprofiel

Totaal
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Aloysius College
BOVO heeft op verzoek de vo-besturen ondersteund bij de
herplaatsing van leerlingen van het Aloysius College. Deze voschool sloot in 2016. Examenleerlingen bleven op de school,
maar zo’n vierhonderd overige leerlingen zochten een nieuwe
school. Een bijzondere situatie waarbij een zorgvuldige procedure nodig was. Toen deze procedure eenmaal tot stand was
gekomen, verliep de herverdeling soepel. In de meeste gevallen
konden leerlingen terecht op een van de drie opgegeven voorkeursscholen. Deze extra taak vereiste met name in het najaar
van 2015 een grote inzet van het BOVO-team. De gemeente
Den Haag heeft deze inzet aanvullend bekostigd.
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5. Voorlichting
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Ter ondersteuning van het veld verzorgt en ontwikkelt

zoekt BOVO naar mogelijkheden om het aanbod voor vo-scholen

BOVO een voorlichtingsaanbod rond thema’s zoals de

aantrekkelijker te maken.

procedure, POVO OT en toetsen. Deze voorlichting richt
zich met name op leerkrachten en intern begeleiders uit

POVO-module Onderwijs Transparant

het po en docenten en leden van de intakecommissie uit

Scholen wisselen informatie over basisschoolverlaters uit via de

het vo. BOVO heeft ook materialen ontwikkeld die scho-

POVO-module van Onderwijs Transparant. Voor collega’s zonder

len kunnen inzetten in de communicatie naar ouders.

ervaring in het werken met de module - zowel po als vo - is er
jaarlijks een apart aanbod. De beleidsmedewerker digitale ver-

Starterscursussen BOVO-procedure

werking geeft deze starterscursussen bij het HCO.

Voor het po is de inhoud van de starterscursussen verdeeld over
twee onderwerpen die op twee woensdagmiddagen aan bod komen: de BOVO-procedure en Testen & toetsen. De onderwerpen

Tabel 8 Aantal scholen dat deelneemt aan BOVO-bijeenkomsten
BOVO-cursus

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

worden op twee niveaus aangeboden. Het BOVO-team stelt de

PO Starterscursus

48 (28%)

69 (41%)

40 (24%)

59 (30%)

60 (30%)

inhoud samen aan de hand van de procedure en het tijdpad en

POVO OT

48 (28%)

43 (25%)

32 (16%)

27 (14%)

25 (13%)

VO Starterscursus

16 (28%)

6 (11%)

10 (5 %)

28 (14%)

3 (6 %)

POVO OT

11 (19%)

9 (16%)

24 (12%)

18 (9 %)

10 (20%)

neemt daarbij ook feedback vanuit eerdere bijeenkomsten mee.
Het team en een vaste groep ervaren collega’s uit het veld
verzorgen de voorlichting. De bijeenkomsten zijn bestemd voor
onderwijspersoneel zonder of met weinig ervaring met BOVO.
Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een

De deelnamecijfers voor het primair onderwijs blijven in 2015-

certificaat van deelname. De voorlichtingsmiddagen vonden in

2016 vrijwel gelijk ten opzichte van het jaar ervoor. Het primair

2015-2016 plaats op basisschool De Fontein.

onderwijs kent over het algemeen een groter personeelsverloop.
Nieuwe medewerkers hebben dan bijscholing nodig in de werk-
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Voor het vo bestaat het scholingsaanbod uit één woensdagmid-

wijze, regels en afspraken in de regio Haaglanden. In het voort-

dag waarop zowel de procedure als testen & toetsen aan bod

gezet onderwijs zijn er minder vaak personele wisselingen en is

komen. Omdat het aantal deelnemers vanuit het vo beperkt is,

er om die reden minder behoefte aan (starters)cursussen.
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De piek van 28 scholen bij de starterscursus BOVO-procedure in

Nieuwsbrieven

2014-2015 is dan ook een uitzondering. Door sterk veranderde

In voorgaande jaren verstuurde BOVO zesmaal per jaar een

regelgeving was er een grote behoefte aan voorlichting. 2015-

nieuwsbrief via e-mail aan zo’n 1500 betrokkenen. Sinds janu-

2016 laat weer een daling zien naar drie deelnemende scholen.

ari 2016 is dat veranderd en verstuurt BOVO tweewekelijks een
nieuwsbericht via de mail. De nieuwsbrief is daarmee korter en

Tabel 9 Gemiddelde waardering van de voorlichtingsbijeenkomsten 2015-2016

verschijnt vaker. De berichten gaan over relevante ontwikkelingen op het gebied van de overstap po-vo, regionale afspraken

Algemene waardering

BOVO procedure

Testen en toetsen

Zeer goed

24%

17%

18%

Goed

71%

74%

75%

Redelijk

4%

9%

7%

Matig

1%

-

-

Wijzigingen door met name de invoering van passend onder-

Slecht

-

-

-

wijs maakten een vernieuwing van het onderwijskundig rapport

en over handelingen in de digitale module POVO OT.
OKR voorlichting en instructievideo’s

noodzakelijk. Om het veld hierover zo toegankelijk mogelijk
te informeren, heeft BOVO voor het po en vo instructievideo’s
De evaluatie laat zien dat het merendeel van de aanwezigen de

gemaakt. In een videoreeks voor po-scholen wordt stapsgewijs

voorlichtingsbijeenkomsten goed tot zeer goed beoordeelt. In

uitgelegd hoe het OKR in POVO OT wordt opgesteld. Vo-scholen

de feedback geven deelnemers aan dat zij graag ook een meer

krijgen informatie over de belangrijkste onderdelen van het

praktische invulling zien van de cursus, die nu veel informatie in

OKR. Gebruikers van POVO OT kunnen de video’s zien wanneer

korte tijd biedt. BOVO zoekt naar mogelijkheden om de voor-

zij inloggen in de applicatie.

lichting praktischer in te richten, maar weet dat dit zal leiden tot
langere of meer bijeenkomsten.

Voorlichting voor ouders van basisschoolverlaters
Hoewel BOVO niet is ingericht voor ouders, is het van belang
ouders zo goed mogelijk te informeren over het traject. Zij spelen immers een belangrijke rol hierin. Via de po-scholen wordt
jaarlijks de BOVO ouderfolder verspreid. BOVO informeert
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daarmee ouders over hun rol in de overstap van hun kind naar
het vo en maakt de complexe procedure voor ouders begrijpelijk
en inzichtelijk. Er is in 2015-2016 een aparte folder ontwikkeld
voor ouders van kinderen die in aanmerking komen voor passend onderwijs.
Daarnaast brengt BOVO onder de titel ‘Goed op weg naar het
vo’ ieder jaar een uitgebreide PowerPointpresentatie uit. Deze
bevat de meest actuele informatie over schooltypen, toetsen,
het basisschooladvies en rechten en plichten van ouders. Scholen kunnen deze gebruiken om ouders en personeel voor te
lichten.
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6. Monitoring
Met de gegevens die BOVO verzamelt, worden jaarlijks
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Regionaal monitorverslag en monitoring op

verschillende rapportages uitgebracht voor de scholen en

bestuursniveau

besturen. Hiermee monitort BOVO de processen rondom

Het BOVO Monitorverslag wordt sinds 2011 in opdracht van

de overstap po-vo. Ook gebruikt BOVO de data om analy-

het POVO-platform uitgebracht. Het biedt een overzicht van

ses van bepaalde onderwerpen te maken, zoals bijvoor-

geanonimiseerde, kwantitatieve gegevens uit POVO OT. Deze

beeld voorrang en loting, de plaatsing op het vo en de

gegevens hebben betrekking op de doorstroom van basisschool-

eindtoets.

verlaters in de regio Haaglanden. Het gaat dan onder andere om
meerjarenoverzichten van het aantal basisschoolverlaters, ba-

De rapportages worden uitgebracht op schoolniveau, bestuurlijk

sisschooladviezen en plaatsing in het vo naar gemeente, stads-

niveau of regionaal niveau. De gegevens in de rapportages en

deel, en onderwijstype.

monitoring zijn niet terug te leiden naar individuele leerlingen.
Gegevens die betrekking hebben op specifieke scholen of bestuTussentijdse rapportages

ren worden online beschikbaar gesteld via een speciaal daarvoor

Gedurende het schooljaar maakt BOVO verschillende tussentijd-

ingerichte website. Deze website is alleen toegankelijk voor de

se rapportages om te zien hoe de BOVO-procedure wordt uitge-

desbetreffende bestuurders.

voerd en wat daarvan het effect is. Het gaat hierbij om:
- aantal basisschoolverlaters;

In schooljaar 2014-2015 is een bestuurlijke werkgroep in het

- toelatingsbeleid vo, inclusief voorrangsregels en capaciteit;

leven geroepen. De werkgroep zal een voorstel doen voor een

- overzicht basisschooladviezen start eerste aanmeldingsperiode;

gewijzigde samenstelling van het monitorverslag. Door recente

- uitgelote leerlingen en afwijzing op basis van voorrangsregels;

wijzigingen in het beleid voldoet de inhoud van het huidige mo-

- beschikbare plaatsen vanaf de tweede aanmeldingsperiode

nitorverslag niet langer. De vraag vanuit de besturen en scholen

(wekelijks);

moet meer leidend zijn bij de opbouw van de inhoud van het

- niet aangemelde leerlingen na de tweede aanmeldingsperiode;

monitorverslag. In 2015-2016 heeft deze werkgroep in overleg

- eindtoets.

met Digitaal Leren en BOVO een voorstel geschreven voor aanpassing van het monitorverslag. Ongeveer gelijktijdig met de
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besluitvorming hieromtrent is vanuit de landelijke wet- en regelgeving veel aandacht gekomen voor privacywetgeving en de
omgang met leerlinggegevens. Er moeten daarom eerst vernieuwde bewerkersovereenkomsten komen tussen de besturen
en Digitaal Leren, de leveranciers, de onderzoeksbureaus en de
data-analist. Voortgang van het monitorverslag is daarom tot
nader order stilgelegd.
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Overzicht gebruikte afkortingen
AB

Algemeen bestuur

BOVO Haaglanden begeleidt scholen in het primair en voort-

APW

Advies- en plaatsingswijzer

gezet onderwijs in de regio Haaglanden bij het proces rondom

BOVO

Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs

advies, aanmelding en overstap van leerlingen uit groep acht

BSA

Basisschooladvies

naar het voortgezet onderwijs. Doel is een zo soepel mogelijke

CAP

Capaciteitenonderzoek (intelligentieonderzoek)

overstap voor alle leerlingen. BOVO Haaglanden is een samen-

CvTE

Commissie voor Toetsen en Examens

werking van de schoolbesturen po en vo in Den Haag, Leid-

DB

Dagelijks bestuur

schendam-Voorburg en Rijswijk.

HCO

Haags Centrum voor Onderwijsadvies

ISK

Internationale Schakelklas

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs

OKR

Onderwijskundig rapport

Po

Primair onderwijs

POVO OT

Primair onderwijs voortgezet onderwijs Onderwijs
Transparant
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BOVO Haaglanden

PrO

Praktijkonderwijs

RVC-VO

Regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs

SPPOH

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden

SEM

Sociaal-emotioneel (onderzoek)

SWVZHW

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West

Vmbo

Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

Vo

Voortgezet onderwijs

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

WVO

Wet voortgezet onderwijs
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