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Voorwoord
BOVO legt in dit zesde jaarverslag verantwoording af over de werkzaamheden
en resultaten in het schooljaar 2016-2017. Dit verslag is primair bedoeld voor de
gezamenlijke po- en vo-besturen van de BOVO 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.

De aandacht ging in schooljaar 2016-2017 grotendeels uit naar het vormgeven van een
nieuwe aanmeldprocedure voor het vo, na intensief overleg met schoolbesturen en de
gemeente Den Haag. Het ministerie van Onderwijs heeft de verplichting opgelegd om de
BOVO-procedure Haaglanden aan te passen om te voldoen aan het wettelijk kader. Kern
van de noodzakelijke verandering is dat met ingang van schooljaar 2017-2018 leerlingen
zich tegelijkertijd op meerdere vo-scholen kunnen aanmelden.

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.

NB 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
2016-2017 bedoeld.
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1. Bijzonderheden in 2016-2017
In schooljaar 2015-2016 zijn de processen van passend onderwijs en de eindtoets po
verder geborgd in de BOVO-procedure. De innovatieagenda po-vo speelde hierbij een
grote rol. Het schooljaar 2016-2017 stond in het teken van de implementatie van de
laatste besluiten van de innovatieagenda po-vo. Onderdeel hiervan was onder andere de
invoering van de advies- en plaatsingswijzer (APW). Daarnaast werd BOVO in 2016-2017
geconfronteerd met de wettelijke verplichting om de BOVO-procedure aan te passen
om het voor ouders mogelijk te maken op meerdere vo-scholen aan te melden. Een
ontwikkeling met grote gevolgen.

1.1

Innovatieagenda po-vo

Een van de onderwerpen op de innovatieagenda po-vo is de advies- en plaatsingswijzer
(APW). Dit digitale instrument ondersteunt bij het interne proces rondom het school
advies, de uitleg aan ouders en het gesprek tussen po en vo. Na de pilot vorig jaar, is
de APW in het schooljaar 2016-2017 ingevoerd. Daarnaast werden nog enkele andere
bestuurlijke besluiten aan de BOVO-procedure toegevoegd, zoals het inhoudelijk
vermelden van de overstap po-vo door po-scholen in de schoolgids en/of eigen website.
Activiteit

Data

(Netwerk)bijeenkomst po-vo

woensdag 12 oktober 2016

Uitbreiding van activiteiten op de uitwisselingsmarkt:
mogelijkheid tot casusoverleg over leerlingen die nu in
groep 8 zitten.

woensdag 16 en/of
23 november 2016

Voorlichting voor po en vo gezamenlijk over het aanmelden
en toelaten op het vo.

woensdag 7 december 2016

januari/februari 2017
Bijeenkomsten waarbij po-scholen die werken met het
instrument advies- en plaatsingswijzer, inhoudelijk met
vo-collega’s kunnen sparren over anonieme leerlingdossiers.
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Met een reeks activiteiten gericht op een betere samenwerking tussen po en vo,
heeft BOVO nog een initiatief genomen ter invulling van de innovatieagenda. BOVO
organiseerde een viertal bijeenkomsten. Hier lieten po- en vo-collega’s zich gezamenlijk
infomeren en gingen zij in gesprek over anonieme casussen.

1.2

Aanmelden op meerdere scholen

De belangrijkste ontwikkeling dit schooljaar is het onderzoek en de uitwerking van
een nieuwe aanmeldprocedure, die ingaat bij aanvang schooljaar 2017-2018. Deze
aanpassing van de BOVO-procedure is nodig omdat het ouders wettelijk is toegestaan
om hun kind op één of meer vo-scholen aan te melden. Dit kon in de BOVO regio niet.
Resultaat van deze fase is een nieuwe procedure met als belangrijkste kenmerk dat
ouders hun kind tegelijkertijd kunnen aanmelden op meerdere scholen voor voortgezet
onderwijs, zowel binnen als buiten de regio.

1.3

Nieuwe stichting onderwijsondersteunende partijen

Schoolbesturen en de gemeente Den Haag onderzoeken dit jaar of vijf onderwijs
ondersteunende partijen in de regio moeten samengaan in één stichting. De vijf
organisaties zijn: Spirit4you, BOVO Haaglanden, Digitaal Leren, De Rode Loper en
de Stichting Brede Buurtschool. Gedurende het schooljaar wordt duidelijk dat ook
1Aanmeldleeftijd, de procedure voor aanmelding voor het basisonderwijs, een plek
krijgt in de nieuwe organisatievorm. Voor BOVO betekent dit dat bepaalde taken die
in gezamenlijkheid met SWVZHW worden uitgevoerd moeten worden ontvlochten.
Aan het einde van het schooljaar moet duidelijk zijn hoe de organisatie van de stichting
eruit ziet.

2. BOVO Haaglanden
BOVO Haaglanden begeleidt scholen in het primair en voortgezet onderwijs in
de regio Haaglanden bij de aanmelding en overstap van leerlingen uit groep acht
naar het voortgezet onderwijs. Doel is een zo soepel mogelijke overstap voor alle
leerlingen.

2.1

Werkzaamheden BOVO

BOVO Haaglanden voert in opdracht van de gezamenlijke po- en vo-besturen de BOVOprocedure uit. Jaarlijks maken zo’n 6.800 leerlingen in de regio de overstap van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Onder leiding van de BOVO-coördinator
stelt het team ieder jaar de procedure en het tijdpad op, dat vervolgens door de
besturen wordt vastgesteld. BOVO geeft voorlichting en training aan po- en vo-scholen
en organiseert in november en juni een uitwisselingsmarkt voor de warme overdracht.
Monitoring van data en processen en de ondersteuning aan scholen via de BOVOhelpdesk zijn twee andere belangrijke componenten in de werkzaamheden van het
BOVO-team. De BOVO-procedure wordt digitaal ondersteund door de applicatie POVO
OT van Onderwijs Transparant. BOVO heeft met meerdere omliggende regio’s een
format ontwikkeld voor het onderwijskundig rapport (OKR). Indien nodig, stelt BOVO
de opzet bij, in overleg met de andere regio’s. Daarnaast monitort BOVO alle aspecten
van het overstapproces, zoals het tijdig definitief maken van leerlingdossiers, de
basisschooladviezen, aanmelding en toelating op het vo, loting en de eindtoets.

2.2

Bestuurlijke inrichting

BOVO Haaglanden is organisatorisch ondergebracht bij het samenwerkingsverband
Zuid-Holland West (SWVZHW). In schooljaar 2015-2016 is de aansturing en governance
van BOVO opnieuw vastgelegd, zodat de bestuurlijke lijn beter gewaarborgd blijft.

Algemeen Bestuur (AB)
Leden Regionaal POVO-platform

Dagelijks bestuur (DB)
Gemandateerde po- en vo-bestuurder
Secretarissen po- en vo-platform
(ondersteund door BOVO-coördinator)

Klankbordgroep BOVO

BOVO Haaglanden

Vertegenwoordigers po/vo:
• inhoudelijke expertise
• po, vo, S(B)O/VSO
• SPPOH
• SWVZHW

Figuur 1. Organogram BOVO

Er is een dagelijks bestuur dat bestaat uit een bestuurder po, een bestuurder vo
en de secretarissen van het po-platform en het vo-platform. Het dagelijks bestuur
legt verantwoording af aan het algemeen bestuur, het POVO-platform. BOVO werkt
daarnaast met een klankbordgroep bestaande uit schoolleiders, adjuncten, een intern
begeleider vanuit het po en teamleiders onderbouw en een orthopedagoog vanuit het
vo. Zij voorzien BOVO gevraagd en ongevraagd van advies.
De governance is vormgegeven op drie niveaus:
1. BOVO DB en BOVO AB
2. BOVO-coördinator/team
3. BOVO klankbordgroep
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: strategisch, tactisch, besluitvormend
: uitvoerend
: adviserend

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
•
•
•
•

Peter van der Niet (po-bestuurder en voorzitter DB)
Peter Lamers (vo-bestuurder)
Marc Huisman (secretaris po-platform)
Ingrid Paardekooper (secretaris vo-platform)

2.3

Uitbreiding BOVO DB en klankbordgroep

Vanwege de voorbereiding voor de nieuwe aanmeldprocedure werden het BOVO DB
en de klankbordgroep tijdelijk uitgebreid. Het BOVO DB kreeg versterking voor de
duur van een schooljaar met de voorzitter van het po-platform (Gerard van Drielen),
de voorzitter van het vo-platform (Arno Peters) en het Hoofd Onderwijszaken van de
gemeente Den Haag (Arjan van Daal).
Aan de klankbordgroep werd gedurende het schooljaar toegevoegd de beleids
medewerker van de gemeente Den Haag met de overstap po-vo in haar portefeuille
(Yuk-Ching Tang).

2.4

Begroting en bekostiging

Het regionaal POVO-platform keurt formeel de BOVO-jaarbegroting en
eventuele subsidies goed. In dit platform zijn alle po- en vo-besturen uit de regio
vertegenwoordigd. De schoolbesturen, de samenwerkingsverbanden SPPOH en
SWVZHW en de gemeente Den Haag dragen de kosten van de BOVO-procedure.
De financiële verantwoording verloopt in kalenderjaren en wordt in een jaarbegroting
opgeleverd. Het algemeen bestuur heeft op 31 januari 2017 zijn goedkeuring verleend
aan de jaarbegroting 2017. Deze is op te vragen bij BOVO.

2.5

Samenstelling team

Het BOVO-team bestond in 2016-2017 uit vier vaste medewerkers. Het team heeft een
coördinator, twee beleidsmedewerkers en een secretarieel- en applicatieondersteunend
medewerker (samen 3,1 fte).
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Functie

FTE’s

BOVO-coördinator

0,9

Beleidsmedewerker

0,8

Beleidsmedewerker informatieverwerking

0,8

Secretarieel- en applicatieondersteunend medewerker

0,6

Totaal FTE’s

3,1

Tabel 1 Verdeling fte BOVO-team

Ter ondersteuning van de nieuwe aanmeldprocedure, is vanaf 1 januari 2017 voor
de duur van 1 jaar een beleidsadviseur aan het BOVO-team toegevoegd. Dit ging om
een extra inzet van 0,75 fte. Een deel van de taken van het BOVO-team werd voor de
uitvoering van de innovatieagenda po-vo en de nieuwe aanmeldprocedure onderling
herverdeeld. Daarnaast is de werktijdfactor van de BOVO-coördinator per 1 januari 2017
uitgebreid met 0,1 fte.

2.6

Samenwerking met partners

In het schooljaar 2016-2017 nam de samenwerking tussen BOVO en een aantal partners
sterk toe vanwege de nieuwe aanmeldprocedure. De intensievere samenwerking geldt
met name voor de schoolbesturen, de gemeente Den Haag, Onderwijs Transparant,
het SWVZHW en de POVO-afdelingen van de G4. BOVO onderhoudt op beleidsniveau
contacten met veel verschillende partijen, te weten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

po- en vo-besturen
medewerkers binnen de scholen, zoals schoolleiders
het samenwerkingsverband po (SPPOH)
het samenwerkingsverband vo (SWVZHW)
de gemeenten binnen de BOVO regio Haaglanden
omliggende gemeenten van de BOVO regio Haaglanden
Stichting Digitaal Leren
afdelingen POVO van de G4
de sectorraden PO raad en VO raad
het ministerie OC&W

Andere samenwerkingspartners zijn het Haags Centrum voor Onderwijs (HCO),
Onderwijs Advies Zoetermeer en A-VISION, zij voeren diensten uit voor BOVO. De
samenwerking met Onderwijs Advies is tegen het eind van het schooljaar 2016-2017
beëindigd, omdat er te weinig gebruik van de diensten gemaakt werd door scholen.
Daarnaast heeft BOVO een keer per jaar overleg met het College voor Toetsen en
Examens (CvTE) en CITO BV. BOVO is tevens voorzitter van de interregionale werkgroep
1-OKR.
BOVO heeft daarnaast regelmatig afstemming met Stichting Digitaal Leren. Deze
stichting onderhoudt het contract van de digitale applicatie POVO OT en beheert een
eerstelijns helpdesk. Deze helpdesk dient als aanspreekpunt voor het scholenveld als zij
vragen hebben over de BOVO-procedure.
De samenwerking met Digitaal Leren verliep stroef dit schooljaar. Afspraken op het
gebied van de digitale Scholenwijzer en bewerkersovereenkomsten in verband met
privacywetgeving werden niet uitgevoerd zoals overeengekomen. De directeurswisseling
aan het begin van het schooljaar bij Digitaal Leren noopte opnieuw tot afstemming
over eerder gemaakte afspraken. Ook de structurele onderbezetting van de eerstelijns
helpdesk speelde een rol. In een brief heeft het BOVO DB zorgen geuit over de rol van
Digitaal Leren in het uitblijven van resultaten.

2.7

Verhuizing

BOVO is eind mei 2017 verhuisd naar een nieuwe locatie op de Regulusweg nr. 11 te
Den Haag. Het team van BOVO houdt kantoor op de tweede verdieping, samen met het
SWVZHW, Spirit For You, Digitaal Leren, Klassewerk en de Rode Loper.

2.8

Nieuwe stichting onderwijsondersteunende partijen

In oktober 2016 begint Radaradvies een onderzoek naar een nieuwe organisatievorm
voor de organisaties die onderwijsondersteunende activiteiten in de regio Den Haag
verlenen. Dit is in opdracht van schoolbesturen en de gemeente Den Haag, die van
mening zijn dat er te veel versnippering ontstaat als gevolg van het feit dat er vijf
verschillende ondersteunende organisaties actief zijn, met elk een eigen werkwijze en
aansturing.
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De vijf organisaties zijn: Spirit4you, BOVO Haaglanden, Digitaal Leren, De Rode
Loper en de Stichting Brede Buurtschool. Gedurende het schooljaar wordt duidelijk
dat ook 1Aanmeldleeftijd, de procedure voor aanmelding voor het basisonderwijs,
een plek krijgt in nieuwe organisatievorm. BOVO heeft regelmatig contact met de
verantwoordelijken voor deze procedure om af te stemmen, aangezien er raakvlakken
zijn met de BOVO-procedure.
Het onderzoek naar de inhoudelijke en organisatorische contouren heeft geleid tot een
keuze voor een organisatievorm, die door zowel gemeente als onderwijsinstellingen
wordt gedragen als het meest realistisch. Dit is de variant waarbij de vijf onderwijs
ondersteunende organisaties opgaan in één stichting.

Gevolgen BOVO
Er wordt aan gehecht dat alles rondom onderwijs geen hinder ondervindt van de
reorganisatie van de onderwijsondersteunende organisaties. Voor BOVO is het belangrijk
dat zij vasthoudt aan haar primaire taakgebied binnen het onderwijs. Afgesproken is
dat BOVO in ieder geval de huidige taken blijft uitvoeren totdat er definitief een andere
constructie is gekozen.

Ontvlechting taken
Bepaalde taken van BOVO en SWVZHW moeten worden ontvlochten als gevolg van de
nieuwe organisatievorm. Het gaat dan om:
• de dossierbegeleiding po-vo;
• activiteiten ter voorbereiding van de aanvraag voor leerwegondersteuning (LWOO)
en Praktijkonderwijs (PrO).
Beide taken kunnen worden belegd bij de SWV-en, maar afstemming met BOVO blijft
noodzakelijk. Voor de dossierbegeleiding po-vo is het proces van ontvlechting al een
jaar gaande. Bij de activiteiten voor LWOO-PrO is ontvlechting ingewikkelder, omdat de
voorbereidende activiteiten door de po-scholen worden uitgevoerd.
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3. Beleidsontwikkeling
In het schooljaar 2016-2017 gaf BOVO verdere invulling aan de implementatie
van de innovatieagenda po-vo. Concreet betekent dit dat het tweede gedeelte
van de bestuursbesluiten ter verbetering van de overgang po-vo is verwerkt in
de BOVO-procedure, de versterking tussen po en vo meer aandacht kreeg en
dat de advies- en plaatsingswijzer (APW) werd geïmplementeerd.

3.1

Versterking samenwerking po en vo

Een terugkerend geluid vanuit het scholenveld is dat de dialoog tussen po en vo
heel belangrijk is bij het overstapproces. BOVO nam een aantal initiatieven om de
samenwerking verder te versterken: de ontmoetingsmiddag po-vo 12 september, het
casusoverleg op de uitwisselingsmarkt 15 en 22 november en de inloopspreekuren over
ingewikkelde leerlingdossiers in januari en februari.

3.2

Beeldvorming vmbo en Praktijkonderwijs

Een andere wens die vanuit het scholenveld bij BOVO kwam, is de vraag om de
beeldvorming van het vmbo en Praktijkonderwijs bij basisscholen en ouders te
verbeteren. BOVO heeft daarom nog eens kritisch gekeken naar de teksten van de
verschillende onderwijstypen vo in het BOVO-handboek. Deze teksten zijn voorgelegd
aan medewerkers van verschillende vo-scholen en op basis van hun feedback
aangepast. Daarnaast heeft BOVO de leerlingkenmerken behorende bij de advies- en
plaatsingswijzer verwerkt in de tekst van de onderwijstypen vo. Hiermee is concreter
verwoord welke leerlingkenmerken passen bij vmbo- en Praktijkonderwijsleerlingen.

3.3

Bestuursbesluiten innovatieagenda po-vo

Ter versterking van de regionale afspraken in de BOVO-procedure zijn onderstaande
besluiten verwerkt in de BOVO-procedure 2016-2017.
• Po-scholen vermelden op de eigen website en/of schoolgids hoe het proces van
overgang van po naar vo verloopt.
• Vo-scholen publiceren het ‒ door het schoolbestuur goedgekeurde ‒
toelatingsbeleid op de eigen website en op de website van de scholenwijzer:
http://scholenwijzer.denhaag.nl.
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• De informatievoorziening op de digitale scholenwijzer over de nog beschikbare
plaatsen op het vo wordt verder verbeterd:
- het overzicht met beschikbare plaatsen wordt dagelijks, in plaats van wekelijks,
automatisch ververst;
- naast het totaaloverzicht met beschikbare plaatsen worden ook per specifieke
school en per onderwijstype de beschikbare plaatsen zichtbaar gemaakt.
• Schoolbesturen gaan na of elke po-school een kwalitatief zorgvuldig proces hanteert
bij verwijzing naar vo. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de handreiking van ITS.
• Selectiegesprekken met (ouders van) potentiële leerlingen voorafgaand aan de
plaatsing zijn niet toegestaan. Uitgezonderd van deze regel zijn leerlingen bij wie een
ondersteuningsbehoefte in kaart moet worden gebracht.
• Po- en vo-scholen zijn verplicht met elkaar in gesprek te gaan bij aanpassing van het
advies naar aanleiding van de eindtoets; het initiatief voor dit gesprek ligt bij het po.
• De BOVO-coördinator ziet (soms steekproefsgewijs) toe op naleving van de besluiten.

3.4

De advies- en plaatsingswijzer (APW)

Na de pilot in schooljaar 2015-2016 is besloten de advies- en plaatsingswijzer (APW)
op te nemen in de BOVO-procedure. Dit digitale instrument kan worden ingezet als
hulpmiddel om te komen tot het definitieve basisschooladvies. Daarnaast geeft de APW
een leidraad voor gesprekken tussen po en vo en in het onderbouwen van het advies
in gesprekken met de ouders. De po-besturen hebben ervoor gekozen het instrument
niet verplicht te stellen, maar het principe “Pas toe of leg uit” te hanteren. Po-scholen
gebruiken de APW óf verantwoorden het schooladvies op een andere wijze aan het
bestuur.
Op basis van feedback van de deelnemers aan de pilot, is de APW op een aantal
punten verbeterd. Een voorbeeld is het toepassen van de APW bij leerlingen met
een vmbo-advies met leerwegondersteuning. Ook werd in 2016-2017 het BOVOtijdpad aangepast, zodat po-scholen voldoende tijd hadden om de APW te gebruiken
bij het adviseringsproces. Een van de adviezen vanuit de pilot was een nieuw
normeringsonderzoek om een normering te krijgen voor de APW die past bij de

populatie in deze regio. Door ontbrekende bewerkersovereenkomsten heeft dit
normeringsonderzoek (nog) niet plaatsgevonden.
Aan het einde van het schooljaar heeft BOVO gekeken in welke mate de APW zichtbaar
is gebruikt1. Er werd geen grootschalig gebruik van de APW verwacht, na het eerdere
negatieve advies van de BOVO-klankbordgroep en de weinige vragen/opmerkingen
die BOVO vanuit het scholenveld over de APW ontving. Toch was BOVO verrast door
het kleine aantal scholen dat de APW heeft gebruikt (minder dan 5%). Er is ook sprake
van teleurstelling dat de enorme inzet op dit dossier niet geleid heeft tot het beoogde
resultaat. Gezien het geringe draagvlak voor het gebruik van de APW en het feit dat
scholen niet verplicht zijn deze in te zetten, is het de vraag of continuering van de APW
te verantwoorden is, ook in het kader van nog te maken kosten.

3.5

Doorverwijzen binnen scholengroepen

Dit schooljaar werd BOVO geconfronteerd met het doorverwijzen van aangemelde
leerlingen naar een andere locatie van de eigen vo-scholengroep. In de BOVO regio
Haaglanden bestaan meerdere scholengroepen in het vo. Dit is een school die meerdere
locaties heeft. Een scholengroep heeft wettelijk gezien het recht een aangemelde
leerling toe te laten op een andere locatie binnen de eigen scholengroep, waar de
leerling zich niet heeft aangemeld. Een scholengroep die deze werkwijze toepast, dient
deze procedure transparant op te nemen in het toelatingsbeleid van de school, zodat
ouders en po-school hier voor aanmelding op het vo van op de hoogte zijn. De werkwijze
dient daarnaast in de praktijk eenduidig en consequent te worden toegepast.

3.6

Eindtoets

Het ministerie van OC&W heeft in 2017 drie nieuwe eindtoetsen toegelaten. Naast Route
8, de centrale eindtoets en IEP zijn de Dia-eindtoets, de CESAN eindtoets en de AMN
eindtoets aan het lijstje toegevoegd.
BOVO heeft in de nieuwsbrieven van april en mei veel aandacht geschonken aan een
juiste afhandeling van de eindtoets. De informatie richtte zich in eerste instantie op
het po met de boodschap om indien nodig zo spoedig mogelijk het schooladvies te
heroverwegen en eventueel bij te stellen. De uitslag van de eindtoets wordt verwerkt op
1
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Het gebruik van de APW is voor BOVO alleen zichtbaar wanneer de po-school het profielblad van de
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meer po-scholen de APW gebruiken, maar hun bevindingen niet delen met het vo.
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een apart formulier in POVO OT. Het vo benadert vervolgens ouders van leerlingen bij
wie het advies is bijgesteld om te overleggen of plaatsing op een hoger niveau mogelijk
is. Ook het vo verwerkt de mutaties in POVO OT.
Nu de eindtoets voor het derde jaar in april/mei wordt afgenomen, merkt BOVO dat
er minder vragen van scholen zijn over het proces van de eindtoets. Uit monitoring
blijkt wel dat het aantal bijgestelde adviezen dit jaar wederom is gestegen. Een grote
hoeveelheid bijgestelde adviezen kunnen problemen opleveren voor het vo bij de
samenstelling van hun brugklassen en het koppelen van formatie daaraan.

4. Aanmelden op meerdere scholen
Ouders in Den Haag hebben zich aan het begin van het schooljaar verenigd om bij
de politiek en schoolbesturen aan te dringen op snelle aanpassingen in de regionale
BOVO-procedure. Staatssecretaris Dekker heeft naar aanleiding van Kamervragen
gesteld dat de BOVO-procedure niet in lijn is met de WVO (art. 27, lid 2a). Ouders
mogen hun kind tegelijkertijd aanmelden op meerdere scholen voor voortgezet
onderwijs, zowel binnen als buiten de regio.

4.1

Voldoen aan wettelijk kader

Om te voldoen aan het wettelijk kader, is aanpassing van de BOVO-procedure
Haaglanden, geldend voor de steden Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk
nodig. De aanpassing van de procedure voor de leerlingen die per 1-8-2017 de overstap
maakten naar het voortgezet onderwijs, is onderzocht, maar niet haalbaar gebleken.
Schoolbesturen hebben daartoe van de staatssecretaris de opdracht gekregen om de
benodigde aanpassingen te realiseren voor de leerlingen die per 1-8-2018 de overstap
maken.

4.2

Overleg met belanghebbenden

Gedurende het schooljaar heeft BOVO intensief overleg gevoerd met de schoolbesturen,
de gemeente Den Haag en Onderwijs Transparant. De schoolbesturen stellen de
nieuwe aanmeldprocedure vast. De gemeente is als subsidieverstrekker en als
link naar ouders een belangrijke partner van BOVO en Onderwijs Transparant
verzorgt alle wijzigingen in de digitale applicatie POVO OT. Er is ook ruggenspraak
gehouden met het samenwerkingsverband vo (SWVZHW), de andere G4-gemeenten
en omliggende regio’s. Aan de hand van een ouderraadpleging en een vergadering
met de ondersteuningsplanraden van de samenwerkingsverbanden is onder ouders
het draagvlak gepeild. De BOVO-klankbordgroep heeft meegedacht bij de praktische
uitvoering van aanpassingen in de BOVO-procedure.
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4.3

Werkwijze nieuwe aanmeldprocedure

Na het afwegen van verschillende scenario’s is gekozen voor een plaatsingsprocedure
bestaande uit twee systemen. In eerste instantie worden zoveel mogelijk leerlingen
geplaatst op een vo-school van eerste keuze (Bostonsysteem). Een centraal systeem
van loting en matching (DA STB) plaatst in tweede instantie de leerlingen die niet op de
school van eerste keuze geplaatst kunnen worden. Om zich gelijktijdig aan te melden op
meerdere vo-scholen, vullen ouders een voorkeurslijst in.
In de procedure is speciale aandacht voor de zogenaamde zorgleerlingen: leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte in het vo. Ook deze leerlingen worden soms
niet geplaatst op de school van eerste keuze. Er is afgesproken dat deze leerlingen wel
meegaan in het Bostonsysteem, maar indien zij niet geplaatst zijn op de school van
eerste keuze niet meegaan in de centrale loting en matching, maar met voorrang worden
geplaatst, indien mogelijk op een andere school van de voorkeurslijst.

4.4

Voorbereidingen voor implementatie van de wijzigingen

BOVO heeft in de laatste periode van het schooljaar veel voorbereidingen getroffen
voor de implementatie van de nieuwe aanmeldprocedure in het scholenveld en
voor ouders. Er is een communicatieplan geschreven ten behoeve van basisscholen,
scholen voor voortgezet onderwijs en ouders die moeten worden voorgelicht over
de nieuwe procedure. Elementen daarvan zijn een kick-off voor het scholenveld, een
animatiefilmpje, een schematische tekening van de procedure en het opzetten van een
nieuwe BOVO-website. Op de website is ook een oudergedeelte opgenomen.

4.5

Voorrangsregels

Vanuit het oogpunt van gelijke kansen besluiten de vo-besturen aan het einde van het
schooljaar het aantal voorrangsregels terug te brengen. Met ingang van schooljaar
2017-2018 is er geen voorrang meer op vo-scholen voor leerlingen uit een bepaald
postcodegebied of afkomstig van hofleveranciers. Voorrang is er nog wel voor leerlingen
als er een broer of zus op de school zit, een van de ouders werknemer van de school is of
als de leerling afkomstig is van een basisschool met een aanverwant onderwijsconcept,
zoals Montessori, Dalton, Jenaplan, Freinet of Vrije School.

4.6

Evaluatie en monitoring

BOVO zal tijdens de procedure monitoren hoe de nieuwe aanmeldprocedure in de
praktijk uitpakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid leerlingen die
geplaatst wordt op de school van eerste keuze en hoeveel zorgleerlingen er succesvol
herplaatst kunnen worden indien zij worden uitgeloot. Daarnaast is een breed uitgezette
evaluatie gewenst, waarbij besturen, partners, het scholenveld en ouders worden
betrokken.
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5. Ondersteuning aan scholen
De BOVO-procedure beoogt een zo soepel mogelijke overstap voor alle
leerlingen. BOVO ondersteunt de scholen hierbij met onder andere een helpdesk,
voorlichtingsbijeenkomsten, de uitwisselingsmarkt en onderzoek via twee
vergoedingsregelingen.

Helpdesk

5.1

De dalende trend van het aantal helpdeskmeldingen zet zich in schooljaar 2016-2017
verder door. Dit geldt met name voor de categorieën POVO OT po en BOVO inhoudelijk.
Nu de veranderingen van de eindtoets po en passend onderwijs verder geïmplementeerd
zijn in de BOVO-procedure, hebben scholen minder vragen. Bovendien zijn er door het
casusoverleg andere manieren om vragen te stellen over ingewikkelde leerlingdossiers.

De BOVO-helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers van scholen bij vragen
over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Ze biedt ondersteuning aan ongeveer
200 po-scholen en ruim 50 locaties van vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden. De
eerstelijns helpdesk is uitbesteed aan Digitaal Leren. De tweedelijns helpdeskfunctie wordt
uitgevoerd door leden van het BOVO-team. De ruime openingstijden trekken een zware
wissel op de andere werkzaamheden het team. Het team besteedt gemiddelde zo’n vijftien
procent van de tijd aan ondersteuning vanuit de helpdesk.

Stijging vragen POVO OT

BOVO wil de informatievoorziening zo overzichtelijk mogelijk organiseren, zodat scholen
de informatie zelf kunnen vinden. Om dit te realiseren is een nieuwe website nodig,
waarin ook een rubriek met veel gestelde vragen wordt opgenomen. Verder is het voor
BOVO van belang dat de eerstelijns helpdesk zoveel mogelijk (eenvoudige) vragen
afvangt. BOVO onderhoudt regelmatig afstemming met de eerstelijns helpdesk.

400

Alleen de categorie POVO OT vo laat een stijging zien. Dit kan te maken hebben met de
strengere monitoring van BOVO op het juist invoeren en verwerken van aanmeldingen
en het bijhouden van de beschikbare plaatsen in de digitale scholenwijzer.
BOVO verwachtte in de loop van het schooljaar veel vragen van scholen over de
ontwikkelingen rondom het aanmelden op meerdere scholen, maar deze bleven uit.
450

350
300
250
200

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

POVO OT po

597

1229

1056

995

868

POVO OT vo

96

349

283

148

198

692

724

585

535

422

50

Pré-advies

-

-

-

30

6

0

BOVO-bijeenkomsten

-

-

159

271

227

1385

2302

2083

1979

1721

BOVO Inhoudelijk

Totaal

Tabel 2 Meerjarenoverzicht van helpdeskmeldingen naar soort
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Grafiek 1 Meerjarenoverzicht helpdesk meldingen per maand

Mrt

Apr

2016-2017

Mei

Jun

Jul

5.2

Grafiek 1 toont de spreiding van de vragen aan de BOVO-helpdesk over de maanden van
het schooljaar. Piekmaanden zijn september en oktober. Dit in verband met het inrichten
van POVO OT en de vergoedingsregelingen voor LWOO- en PrO-leerlingen. Daarnaast zijn
januari, februari en maart druk vanwege het gereed maken van de leerlingdossiers en de
start van de eerste aanmeldingsperiode. In mei en juni zijn er vooral veel vragen rondom
het verwerken van de eindtoetsresultaten. Het BOVO-team vangt piekmomenten op
door op verwachte drukke dagen te wisselen van werkdag, zodat er meer bezetting is.
Het totaal percentage vragen dat vanuit de eerstelijns helpdesk wordt doorgezet
naar het BOVO-team neemt voor het derde jaar op rij toe. Dit geldt met name voor
de categorieën POVO OT po en Inhoudelijk. De zorgen omtrent de bezetting van de
eerstelijns helpdesk blijven bestaan. Initiatieven vanuit BOVO voor meer kennisdeling
aan het begin van het schooljaar, periodiek overleg en waar nodig bijscholing van
medewerkers van Digitaal Leren hebben nog niet het gewenste effect. BOVO blijft in
gesprek met Digitaal Leren om de bezetting van de eerstelijns helpdesk goed te houden
en deelt de zorgen hierover met het dagelijks bestuur van BOVO.

Enquête POVO OT
In dezelfde enquête als hierboven staat beschreven, zijn vragen opgenomen over het
gebruik van POVO OT in onze regio. De ontvangen rapportcijfers (schaal 1 t/m 10) zijn:
• Uitwisseling van gegevens via OSO: 6,6
• Het aanvragen en het ontvangen van onderzoeken in POVO OT (alleen po): 7,7
• Specifieke onderdelen in het OKR: 7,2
• Totaal OKR en printversie: 7,4
• Adviesformulier en printversie (alleen po): 7,9

Enquête helpdesk
In het voorjaar van 2017 heeft BOVO een korte enquête over de eerstelijns en tweedelijns
helpdesk uitgezet in het scholenveld. In totaal hebben 219 gebruikers uit het veld
gereageerd. Daarvan waren 172 respondenten afkomstig uit het po (78,5%) en 47
respondenten (21,5%) uit het vo. Dit zijn de rapportcijfers die zij gaven (schaal 1 t/m 10):
• Bereikbaarheid eerstelijns helpdesk: 7,6
• Kwaliteit afhandeling vragen: eerstelijns helpdesk: 7,7
• Bereikbaarheid tweedelijns helpdesk: 7,7
• Kwaliteit afhandeling vragen: tweedelijns helpdesk: 8,1
2012-2013
POVO OT po

De applicatie POVO OT

De applicatie van OnderwijsTransparant (POVO OT) is een digitale omgeving, waarin
po-scholen het onderwijskundig rapport maken voor elke leerling die naar het
voortgezet onderwijs gaat. Daarnaast kunnen po-scholen via de applicatie LWOO- en
PrO-leerlingen opgeven bij BOVO voor intelligentieonderzoek en/of sociaal-emotioneel
onderzoek (zie ook hieronder). In POVO OT zijn tevens de advies- en plaatsingswijzer en
het eindtoetsformulier ingebouwd, die scholen ondersteunen bij de overstap.
In schooljaar 2016-2017 werd een nieuwe functionaliteit aan POVO OT toegevoegd: de
koppeling met de Digitale Scholenwijzer. Vo-scholen kunnen in de loop van het schooljaar
op elk gewenst moment de nog beschikbare plaatsen opgeven in POVO OT. Het aantal
plaatsen wordt vervolgens direct gepubliceerd op de website van de Scholenwijzer van
de gemeente Den Haag, zodat dit zichtbaar is voor ouders en po-scholen.

5.3

Onderzoek via de BOVO vergoedingsregeling

Po-scholen hebben de mogelijkheid om intelligentieonderzoek (CAP) of sociaalemotioneel onderzoek (SEM) via BOVO af te laten nemen. Deze regeling geldt voor

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1e lijn

2e lijn

%

1e lijn

2e lijn

%

1e lijn

2e lijn

%

1e lijn

2e lijn

%

1e lijn

2e lijn

%

597

325

54%

1229

668

54%

1056

635

60%

995

636

64%

868

604

70%

POVO OT vo

96

58

60%

349

240

69%

283

228

81%

148

94

64%

198

142

72%

Inhoudelijk

692

534

77%

724

540

75%

585

511

87%

535

487

91%

422

390

92%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

26

87%

6

6

100%

Pré-advies
Bijeenkomsten
Totaal

-

-

-

-

-

-

159

110

69%

271

231

85%

227

183

81%

1385

917

66%

2302

1448

63%

2083

1484

71%

1979

1474

74%

1721

1325

77%

Tabel 3 Meerjarenoverzicht doorzetting helpdesk meldingen van eerstelijns naar tweedelijns
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leerlingen die vermoedelijk het advies vmbo met LWOO of PrO krijgen. Het onderzoek wordt
bekostigd door het samenwerkingsverband vo (SWVZHW). BOVO administreert hiervoor
de aanmeldingen en bekijkt of er op basis van de aangeleverde gegevens aanspraak
gemaakt kan worden op de vergoedingsregeling. Profielbladen van de onderzoeken
worden rechtstreeks in het leerlingdossier in de applicatie POVO OT geplaatst om scholen
te ontlasten. Ook de overige leerlingen die deelnemen aan intelligentieonderzoek,
krijgen de mogelijkheid om de verwerking via POVO OT te laten verlopen.
Daarnaast beantwoordt BOVO in de periode waarin de vergoedingsregelingen lopen veel
leerlingvragen van scholen, die te maken hebben met LWOO en PrO. Het HCO, Onderwijs
Advies en A-VISION voeren de onderzoeken uit. BOVO onderhoudt nauw contact met
deze partijen via evaluatie- en afstemmingsgesprekken.

Nov
2014

Jun
2015

Nov
2015

Jun
2016

Nov
2016

Jun
2017

PO

160

180

169

182

165

177

VO

54

54

49

49

49

49

Tabel 5 Deelname aan de uitwisselingsmarkten

Er zijn in totaal 201 po-locaties en 49 vo-locaties die kunnen deelnemen aan de BOVOuitwisselingsmarkt. De deelname in schooljaar 2016-2017 is stabiel ten opzichte van
voorgaande jaren. De bijeenkomst in november blijft minder populair bij po-scholen in
vergelijking tot juni.

Evaluatie
Intelligentieonderzoek
Sociaal-emotioneel onderzoek
Totaal

2014-2015

2015-2016

2016-2017

744

670

789

96

78

76

840

748

865

Tabel 4 Aantal onderzoeken uitgevoerd via de vergoedingsregeling BOVO

Na een behoorlijke daling in schooljaar 2015-2016, is er in 2016-2017 juist een sterke
stijging van het aantal onderzoeken zichtbaar. Dit wordt volledig veroorzaakt door de
toename van het aantal intelligentieonderzoeken. BOVO heeft hier geen eenduidige
verklaring voor, maar vermoedt een link met de afname van de eindtoets. Waar scholen
in schooljaar 2015-2016 misschien meer vertrouwden op de werking van de eindtoets
als second opinion, voelden in schooljaar 2016-2017 waarschijnlijk meer scholen weer de
behoefte om het intelligentieonderzoek af te nemen om het basisschooladvies vooraf te
ondersteunen.

5.4

BOVO-uitwisselingsmarkt

BOVO organiseert tweemaal per jaar de uitwisselingsmarkt waaraan de scholen
in de BOVO regio Haaglanden deelnemen. In juni gaat het om uitwisseling van
leerlinginformatie met betrekking tot de plaatsing; in november volgt dan de
terugkoppeling vanuit het vo. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken docenten en
andere betrokkenen van po- en vo-scholen zo’n 5000 tot 5500 leerlingen. Voor de
organisatie gebruikt BOVO een applicatie. Hierin worden door het po en vo aangemelde
leerlingen gematcht en ingeroosterd.
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Na afloop van iedere uitwisselingsmarkt kunnen deelnemers via een evaluatieformulier
feedback geven op de bijeenkomst. Ook uit deze evaluatie blijkt dat po-scholen het
meeste belang hechten aan de bijeenkomst in juni. Zij willen vooral voorafgaand aan de
overstap informatie over hun leerlingen delen. Het vo is op beide bijeenkomsten gelijk
vertegenwoordigd. November is aan de vroege kant voor een goede terugkoppeling.
Een later moment is echter niet haalbaar, vanwege andere activiteiten in de maanden
december (feestmaand) en januari (start open dagen vo).
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,
het liefst alleen leerlingen met bijzonderheden, dan wel ondersteuningsbehoefte.
De besturen hebben meermaals het belang benadrukt dat alle leerlingen worden
besproken.

5.5

Dossierbegeleiding po-vo

Elk jaar is er een groep kinderen voor wie intensieve begeleiding nodig is bij de
overstap naar het vo. Scholen krijgen ondersteuning wanneer basisschoolverlaters
via de gangbare procedure geen plaats kunnen vinden op een vo-school. BOVO werkt
hierbij samen met het samenwerkingsverband po (SPPOH), samenwerkingsverband vo
(SWVZHW) en leerplicht van de drie gemeentes.
De werkwijze in schooljaar 2016-2017 was in principe gelijk aan het jaar daarvoor.
Wel werd afgesproken dat de ouders van leerlingen die in aanmerking kwamen voor
dossierbegeleiding hiervoor toestemming moesten geven. BOVO heeft hiervoor een
apart formulier ontwikkeld. Omdat het in de praktijk lang duurt om toestemming

van ouders te regelen en ouders niet in alle gevallen toestemming geven, bleef het
aantal leerlingen voor dossierbegeleiding achter bij de aantallen van voorgaande
jaren. Bovendien botste deze werkwijze met het oorspronkelijke doel van de
dossierbegeleiding, namelijk het vroegtijdig in kaart brengen van mogelijke problemen
en dit gezamenlijk aanpakken.

Samenwerkingsverband po
Door een aantal personele wijzigingen bij SPPOH verliep de samenwerking met BOVO
niet optimaal. Dat was ook merkbaar in de dossierbegeleiding. Er was ook een verschil
in opvatting over de aansturende rol van de coördinator. In april nam de coördinator
afscheid bij SPPOH en er was nog geen vervanger. BOVO heeft de samenwerking daarna
voortgezet met het SWVZHW. Aan het einde van het schooljaar zijn verschillende
gesprekken gevoerd met het SPPOH om de samenwerking nieuw leven in te blazen.

Aantal dossierbegeleidingen
In totaal waren er in schooljaar 2016-2017 21 leerlingen bij wie dossierbegeleiding heeft
plaatsgevonden. Bij 6 leerlingen hebben ouders expliciet toestemming gegeven. Aan het
einde van het schooljaar waren er nog 5 leerlingen niet aangemeld op een vo-school.
Na de zomervakantie ging het nog om een enkele leerling. Bestuurlijk is afgesproken
dat schooljaar 2016-2017 het laatste jaar is dat BOVO zich op casusniveau inzet voor
dossierbegeleiding.
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6. Voorlichting
BOVO verzorgt een voorlichtingsaanbod rond thema’s zoals de procedure, POVO OT
en toetsen ter ondersteuning van het veld. Deze voorlichting richt zich met name
op startende leerkrachten en intern begeleiders uit het po en docenten en leden
van de intakecommissie uit het vo. In het kader van de innovatieagenda po-vo heeft
BOVO het voorlichtingsaanbod in 2016-2017 aangepast door twee bijeenkomsten
voor po en vo gezamenlijk te organiseren. BOVO heeft ook materialen ontwikkeld
die scholen kunnen gebruiken voor de communicatie naar ouders.

Starterscursussen

6.1

De starterscursussen bestaan uit een inhoudelijk gedeelte over de BOVO-procedure,
inclusief testen & toetsen, en een digitaal gedeelte over de POVO-module van Onderwijs
Transparant. Het BOVO-team en een vaste groep ervaren collega’s uit het veld verzorgen
de voorlichting. De bijeenkomsten zijn bestemd voor medewerkers van scholen
zonder of met weinig ervaring met BOVO. Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de
deelnemers een certificaat van deelname.

BOVO-cursus
PO
VO

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

BOVO-procedure

69 (41%)

40 (24%)

59 (30%)

60 (30%)

70 (35%)

POVO OT

43 (25%)

32 (16%)

27 (14%)

25 (13%)

39 (20%)

BOVO-procedure

6 (11%)

10 (5%)

28 (14%)

3 (6%)

12 (24%)

POVO OT

9 (16%)

24 (12%)

18 (9%)

10 (20%)

13 (26%)

Tabel 8 Aantal scholen dat deelneemt aan starterscursussen

De deelnamecijfers voor het primair onderwijs liggen in 2016-2017 iets hoger ten
opzichte van het jaar ervoor. Het primair onderwijs kent over het algemeen een groter
personeelsverloop. Nieuwe medewerkers hebben dan bijscholing nodig in de werkwijze,
regels en afspraken in de BOVO regio Haaglanden. In het voortgezet onderwijs zijn er
minder vaak personele wisselingen en is er om die reden minder behoefte aan (starters)
cursussen. Toch is vooral in de deelname aan de starterscursus over de BOVO-procedure
in 2016-2017 bij het vo een stijging te zien ten opzichte van 2015-2016. Mogelijk is dit het
gevolg van de andere organisatievorm met po en vo gezamenlijk.

BOVO-procedure aan bod
Voor het po kreeg de inhoud van de starterscursus een andere indeling. Op de
voorlichtingsmiddag in september kwam de BOVO-procedure (eerste helft schooljaar)
en testen & toetsen aan bod. In december werd een tweede voorlichtingsmiddag
georganiseerd voor het po en vo gezamenlijk, waarbij het aanmelden en toelaten op
het vo werd behandeld. Ook de verschillende onderwijstypen binnen het vo werden
uitgelegd. De voorlichtingsmiddagen vonden in 2016-2017 plaats op basisschool De
Grote Beer.

Algemene waardering

BOVO procedure

Testen en toetsen

Zeer goed

15%

13%

10%

Goed

71%

74%

72%

Redelijk

12%

11%

15%

Matig

2%

2%

2%

Slecht

-

-

1%

Tabel 9 Gemiddelde waardering van de voorlichtingsbijeenkomsten 2016-2017

POVO OT
Scholen wisselen informatie over basisschoolverlaters uit via POVO OT. Voor collega’s
zonder ervaring in het werken met de module - zowel po als vo - is er jaarlijks een apart
aanbod. De beleidsmedewerker informatieverwerking geeft deze starterscursussen bij
het HCO.
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Evaluatie en feedback
Uit de evaluatie blijkt dat het merendeel van de aanwezigen de starterscursussen als
goed tot zeer goed ervaart. De starterscursus ‘Testen en toetsen’ werd wel minder
positief beoordeeld dan vorig schooljaar: 82% zeer goed/goed ten opzichte van 93% zeer
goed/goed in schooljaar 2015-2016. Mogelijk is dit het gevolg van het aanbieden van de

informatie op één middag in plaats van twee middagen, omdat het veel informatie is om
op één middag op te nemen.
In de feedback geven deelnemers aan dat zij graag een meer praktische invulling zien
van de cursus, die nu veel informatie in korte tijd biedt. BOVO zoekt naar mogelijkheden
om de voorlichting praktischer in te richten, maar weet dat dit zal leiden tot langere of
meer bijeenkomsten. Vanuit de evaluatie kwam verder de tip om beide cursusdelen door
dezelfde cursusleider te laten verzorgen. Dit voorkomt overlap van informatie.

6.2

Ontmoetingsmiddag po en vo

BOVO organiseerde in oktober een ontmoetingsmiddag voor po en vo gezamenlijk.
Er waren ongeveer 90 deelnemer aanwezig op deze bijeenkomst. Doel was de
kennismaking tussen medewerkers van het po en vo en de gelegenheid bieden
gesprekken te voeren over de overgang po-vo. De middag bestond uit twee delen:
rondetafelgesprekken over uiteenlopende BOVO-onderwerpen en een panelgesprek,
waarin bepaalde thema’s van de BOVO-procedure werden besproken door experts.
De middag werd helaas geen onverdeeld succes. De aanwezigen hechtten minder
waarde aan het kennismaken met elkaar en waren deels teleurgesteld, omdat zij meer
inhoudelijke kennis hadden willen ophalen. Dat gevoel werd versterkt doordat de
bijeenkomst behoorlijk uitliep. De rondetafelgesprekken werden wel goed ontvangen,
omdat de aanwezigen daar met elkaar over inhoud konden praten.

6.3

Nieuwsbrieven en e-mailberichten

BOVO stuurde in 2016-2017 11 nieuwsbrieven en 24 aparte e-mailberichten naar
het scholenveld om ze te informeren over de BOVO-procedure. De BOVO-nieuwsbrief
verschijnt eens of twee keer per maand. In de nieuwsbrief staan korte nieuwsberichten
die bijvoorbeeld gaan over aankondigingen van bijeenkomsten of data in het tijdpad. De
e-mailberichten zijn meestal beschrijvingen van procedures of aansporingen om zaken op
orde te brengen. De berichten worden verstuurd naar alle contactpersonen in POVO OT.
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6.4

Voorlichting aan ouders van basisschoolverlaters

Hoewel BOVO zich niet primair richt op ouders, is het wel van belang ouders zo goed
mogelijk te informeren over het traject van po naar vo. Ouders spelen immers een
belangrijke rol in de overstap. De BOVO-ouderfolder vindt jaarlijks zijn weg naar ouders
via de po-scholen. BOVO informeert daarmee ouders over hun rol in de overstap van
hun kind naar het vo en maakt de complexe procedure voor ouders begrijpelijk en
inzichtelijk. Ook ontwikkelde BOVO opnieuw een aparte folder 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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7. Monitoring
BOVO brengt jaarlijks verschillende rapportages uit voor scholen en besturen
met de gegevens die BOVO verzamelt. Hiermee monitort BOVO de processen
van de overstap po-vo. Ook gebruikt BOVO de data om analyses van bepaalde
onderwerpen te maken, zoals bijvoorbeeld voorrang en loting, de plaatsing op het
vo en de eindtoets.
De rapportages worden uitgebracht op schoolniveau, bestuurlijk niveau of regionaal
niveau. De gegevens in de rapportages en monitoring zijn niet terug te leiden naar
individuele leerlingen.

7.1

Tussentijdse rapportages

Gedurende het schooljaar maakt BOVO verschillende tussentijdse rapportages om te
zien hoe de BOVO-procedure wordt uitgevoerd en wat daarvan het effect is. Het gaat
hierbij om:
• aantal basisschoolverlaters;
• toelatingsbeleid vo, inclusief voorrangsregels en capaciteit;
• overzicht basisschooladviezen start eerste aanmeldingsperiode;
• uitgelote leerlingen en afwijzing op basis van voorrangsregels;
• beschikbare plaatsen vanaf de tweede aanmeldingsperiode (wekelijks);
• niet aangemelde leerlingen na de tweede aanmeldingsperiode;
• eindtoets.

7.2

Regionaal monitorverslag en monitoring op
bestuursniveau

Jaarlijks brengt BOVO in opdracht van het POVO-platform het BOVO-monitorverslag
uit: een overzicht van geanonimiseerde, kwantitatieve gegevens uit POVO OT. Deze
gegevens hebben betrekking op de doorstroom van basisschoolverlaters in de regio
Haaglanden. De rapportage bevat onder andere meerjarenoverzichten van het aantal
basisschoolverlaters, basisschooladviezen en plaatsing in het vo naar gemeente,
stadsdeel, en onderwijstype.
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Gegevens die betrekking hebben op specifieke scholen of besturen zijn online
beschikbaar via een speciaal daarvoor ingerichte website. Deze website is alleen
toegankelijk voor de desbetreffende bestuurders.

7.3

Bewerkersovereenkomsten

In 2015-2016 is vanuit de landelijke wet- en regelgeving veel aandacht gekomen
voor privacywetgeving en de omgang met leerlinggegevens. Daardoor was het nodig
verschillende bewerkersovereenkomsten rondom BOVO, Digitaal Leren en Onderwijs
Transparant op te stellen. Als voorbeeld dienden de modelbewerkersovereenkomsten
van de PO en VO raad, die moesten worden aangepast voor de BOVO regio Haaglanden.
De verantwoordelijkheid voor dit traject lag bij Digitaal Leren. Dit traject is een
aantal maal gestagneerd. Ook in 2016-2017 heeft dit niet geresulteerd in een
bewerkersovereenkomst waar zowel Digitaal Leren, Onderwijs Transparant als BOVO
gezamenlijk achter staan. De monitoringstaak van BOVO lag voor een groot deel stil als
gevolg hiervan. BOVO kon hierdoor bijvoorbeeld geen monitoring van de eindtoets doen.

Overzicht gebruikte afkortingen
AB 		
APW 		
BOVO 		
BSA 		
CAP 		
CvTE 		
DB 		
HCO 		
ISK 		
LWOO 		
OKR 		
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Algemeen bestuur
Advies- en plaatsingswijzer
Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs
Basisschooladvies
Capaciteitenonderzoek (intelligentieonderzoek)
Commissie voor Toetsen en Examens
Dagelijks bestuur
Haags Centrum voor Onderwijsadvies
Internationale Schakelklas
Leerwegondersteunend onderwijs
Onderwijskundig rapport
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Po 		
POVO OT
PrO 		
SPPOH
SEM 		
SWVZHW
Vmbo 		
Vo 		
VSO 		
WVO 		

Primair onderwijs
Primair onderwijs voortgezet onderwijs Onderwijs Transparant
Praktijkonderwijs
Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden
Sociaal-emotioneel (onderzoek)
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West
Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wet voortgezet onderwijs

Colofon
BOVO Haaglanden
BOVO Haaglanden begeleidt 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. BOVO Haaglanden is een samenwerking van de schoolbesturen po en vo
in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Team BOVO
Regionaal BOVO-coördinator Mattanja Kats
Beleidsmedewerker Maarten Hooghiemstra
Beleidsmedewerker digitale verwerking Erneke van den Beukel
Secretarieel- en applicatieondersteunend medewerker Marijke de Kort
Beleidsadviseur Pien Gertenaar
Contactgegevens
Regulusweg 11
2516 CA, Den Haag
www.bovohaaglanden.nl
helpdesk@bovohaaglanden.nl
070 315 63 50
Aan dit jaarverslag werkten mee
Tekst Maarten Hooghiemstra en Marja Eestermans
Eindredactie Marja Eestermans
Vormgeving en omslag Haagsblauw
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