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Voor leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) is het
vaststellen van de leercapaciteiten/intelligentie verplicht. Po-scholen in de BOVO regio Haaglanden kunnen een
afname van het capaciteitenonderzoek (CAP) zelfstandig organiseren of gebruik maken van de vergoedingsregeling
van het samenwerkingsverband vo (SWVZHW). De kosten van het onderzoek worden dan vergoed door het
SWVZHW.
Aangezien er voor de leerlingen van de Eerste Opvang Anderstaligen (Nieuwkomers), Kopklas en Brugklas
Anderstaligen ook met regelmaat capaciteitenonderzoeken door het po worden aangevraagd gaat deze brief ook
kort in op de vergoeding van en aanmelding voor deze onderzoeken in.
1.
Vergoedingsregeling1 SWVZHW groepsgewijze afname capaciteiten/intelligentie onderzoek (CAP) bij een
pro en lwoo advies.
1.1
Vaststellen van leercapaciteiten bij toekennen basisschooladvies pro en vmbo met lwoo
Bij een leerling/leerlingen waarvoor de basisschool voornemens is om het basisschooladvies pro of vmbo met lwoo te
geven dient de school de leercapaciteiten van de leerling(en) te laten vaststellen met een capaciteitenonderzoek.
Hiervoor dienen de ouders toestemming te verlenen. Voor het geven van een basisschool advies pro of vmbo met
lwoo gelden namelijk landelijke criteria. Deze criteria vindt u in het boekje Testen en Toetsen, bijlage 1.
1.2
Vergoedingsregeling SWVZHW
De basisschool kan voor het laten afnemen van het capaciteitenonderzoek gebruikmaken van de vergoedingsregeling
van SWVZHW. BOVO organiseert samen met het HCO de vergoedingsregeling voor het SWVZHW. De onderzoeken
worden uitgevoerd door het HCO. De onderzoeken worden door het HCO in groepen van 10 (ADIT) of 15 (NIO)
leerlingen afgenomen. De bekostiging vindt achteraf plaats en is afhankelijk van het uiteindelijke schooladvies van de
leerling. Voor leerlingen met een definitief basisschooladvies pro of vmbo met lwoo worden de kosten van het
capaciteitenonderzoek aan de school vergoed. De kosten voor de afname van het onderzoek bij de leerlingen die geen
basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen zijn voor rekening van de basisschool. Deze kosten worden achteraf in
rekening gebracht bij de school. De facturering hiervan vindt in het voorjaar van 2021 door het HCO plaats.
Als de school voor de uitvoering van het onderzoek gebruik maakt van een andere aanbieder dan het HCO vergoed
het SWVZHW de kosten voor het onderzoek niet. Let op: Voor de geldigheid van het onderzoek dient het onderzoek in
alle gevallen te zijn afgenomen door een orthopedagoog of psycholoog met een diagnostische bevoegdheid.
1.3
Afname capaciteitenonderzoek bij leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften
Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften kan het nadelig zijn om deel te nemen aan groepsgewijze
afname van een onderzoek, zeker als de locatie voor hen onbekend is. Deze leerlingen komen met individueel
onderzoek mogelijk beter tot hun recht. Als de school twijfelt tussen een groepsgewijze afname of een individuele
afname kan de school het HCO om advies vragen.
Let op: de vergoedingsregeling van het SWVZHW vergoed alleen de kosten voor de groepsgewijze afname van het
capaciteiten/intelligentieonderzoek. Individuele afnamen bij leerlingen worden niet vergoed.
2.
Procedure aanmelden vergoedingsregeling
Om in aanmerking te komen voor de vergoedingsregeling gelden onderstaande procedure afspraken.
2.1
Aanmelden voor de vergoedingsregeling SWVZHW
De school meldt uiterlijk woensdag 30 september 2020 de leerling(en) waarvoor het onderzoek wordt aangevraagd
aan via de POVO module van Onderwijs Transparant (POVO OT). Hoe eerder de leerling(en) is/zijn aangemeld, hoe
1

De volgende categorieën vallen niet binnen deze vergoedingsregeling en hebben een eigen aanmeldroute voor de
afname van een CAP bij het HCO: Nieuwkomers, Kopklas, Brugklas anderstaligen (BAT).
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eerder de afname kan worden ingepland. Het is van belang dat de school ALLE leerlingen tegelijk aanmeldt. Dit in
verband met de groepssamenstelling. Worden leerlingen later aangemeld dan worden zij mogelijk ingedeeld op een
andere datum en locatie dan hun klas- of schoolgenoten. De handleiding voor de aanmelding in POVO OT vindt u in
bijlage 2 en op de website van BOVO Haaglanden. Let er bij het aanmelden van de leerlingen in POVO OT op dat de
aanmeldformulieren op definitief worden gezet. Gebeurt dit niet dan zijn de leerlingen niet zichtbaar voor het HCO
en kunnen ze niet worden ingedeeld in een onderzoeksgroep.
2.2
NIO of ADIT als meetinstrument
Per leerling bepaalt de school of de NIO of de ADIT het meest passend is als meetinstrument. De school kan in deze
overweging het volgende als uitgangspunt nemen:
- De NIO is geschikt voor leerlingen met een vmbo met lwoo advies óf leerlingen waarbij nog twijfel is tussen pro
en lwoo.
De ADIT is geschikt voor leerlingen met een pro advies.
Bij twijfel kan een school overleggen met het HCO.
> Let op: voor leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen, zijn beide onderzoeken niet geschikt
vanwege de talige vraagstelling. In dit geval kunt u beter kiezen voor een non-verbale test (3.1).
2.2
Dyslexie
Als er bij een leerling sprake is van dyslexie dient de school dit aan te tonen met een dyslexieverklaring. Deze
leerlingen kunnen als ze dit prettig vinden bij de afname van de NIO kiezen voor een grotere druk van het testboekje
en antwoordformulier (A3-formaat). Bij de ADIT zijn geen hulpmiddelen toegestaan2. Gebruik van leeshulpmiddelen,
zoals een leesliniaal of een Daisy speler, zijn zowel bij de NIO als bij de ADIT niet toegestaan.
2.3
Afname, groepssamenstelling en locatie
Het onderzoek wordt afgenomen door het HCO, in samengestelde groepen. Dit kan plaatsvinden op de eigen school,
een school in de buurt of op een andere locatie.
2.4
Toestemmingsformulier
Voor de afname van het onderzoek dienen beide ouders toestemming te geven. Leerlingen vanaf 12 jaar en ouder
ondertekenen het formulier ook zelf. Het toestemmingsformulier is na het aanmelden van de leerlingen in POVO OT in
POVO OT te downloaden. Het is aan te raden ouders zo vroeg mogelijk te informeren over de noodzaak van de
afname van het onderzoek. Dit kan bijdragen aan begrip en een gevoel van betrokkenheid bij ouders en voorkomen
dat ouders moeite hebben met hun medewerking te verlenen.
3.
Eerste Opvang Anderstaligen (Nieuwkomers, ISK), Kopklas of Brugklas Anderstaligen
Het laten afnemen van een capaciteitenonderzoek voor leerlingen die naar één van deze drie onderwijsgroepen
doorstromen valt niet onder de vergoedingsregeling SWVZHW. Het is uiteraard wel mogelijk om voor deze leerlingen
de leercapaciteiten bij het HCO te laten onderzoeken. Voor deze groepen geldt ook woensdag 30 september 2020 als
uiterste aanmelddatum in POVO OT, indien de gekozen toets de NIO of ADIT betreft.
3.1`
Nieuwkomers
Na de zomervakantie ontvangt u meer informatie over de mogelijkheden en de bekostiging van onderzoeken voor
nieuwkomers.
3.2
Kopklas
Voor de leerlingen bij wie een capaciteitenonderzoek wordt afgenomen in het kader van de aanmelding bij de
Kopklas, komen de kosten van het onderzoek voor rekening van de basisschool.
Voor meer informatie over de Kopklas, zie www.haagsekopklas.nl of mail naar kopklas@hco.nl. Op de website is
onder het kopje ‘aanmelden’ het tijdpad voor het aanmelden bij de Kopklas te vinden. Hierin staan de deadlines
voor de verschillende aanmeldperiodes beschreven.
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In de normgroep van de ADIT zijn ook de resultaten van kinderen met een leerstoornis meegenomen.
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3.3
Brugklas Anderstaligen (BAT)
Voor plaatsing in de BAT is een NIO of ADIT wenselijk. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van de
basisschool.
4.
Vragen aan HCO of BOVO?
U kunt het onderzoeksbureau bellen met vragen ten aanzien van:
De keuze voor NIO of ADIT (Laura Oosterveer/Naniek Blommaert);
Planning van capaciteitenonderzoeken (Laura Oosterveer/Naniek Blommaert);
Afname van capaciteiten onderzoek bij nieuwkomersleerlingen (Tanja Guiaux-Flameling/t.guiaux@hco.nl);
Afname van capaciteiten onderzoek bij Kopklasleerlingen (Sarah Ruitenberg/kopklas@hco.nl).
Voor alle overige vragen neemt u contact op met de BOVO Onderwijsservicedesk.
BOVO
Onderwijsservicedesk
servicedesk@bovohaaglanden.nl
070 315 63 50

HCO
Laura Oosterveer/Naniek Blommaert
l.oosterveer@hco.nl / n.blommaert@hco.nl
070 448 28 28
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