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Inleiding
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van BOVO Haaglanden. In dit jaarverslag
maken we de transitie van verantwoording per schooljaar naar
verantwoording per kalenderjaar. Deze rapportage beslaat dan ook
kalenderjaar 2018 en het deel van 2017 dat bij schooljaar 2017-2018 hoort.
In dit jaarverslag geeft BOVO Haaglanden rekenschap over de werkzaamheden
en resultaten in de genoemde periode. Deze rapportage is primair bedoeld
voor de gezamenlijke po- en vo-besturen van de BOVO regio Haaglanden, voor
medewerkers uit het po en het vo, die met de BOVO-procedure te maken
hebben, voor de gemeente Den Haag en voor andere belanghebbenden, zoals
de samenwerkingsverbanden po en vo (resp. SPPOH en SWVZHW) en de
gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
De aandacht ging in schooljaar 2017-2018 grotendeels uit naar de uitvoering
van de vernieuwde BOVO-procedure. Het ministerie van OCW heeft eind 2016
de verplichting opgelegd om de BOVO-procedure per schooljaar 2017-2018
aan te passen om te voldoen aan de wettelijke vereisten, met als
kernvoorwaarde dat ouders hun kinderen moeten kunnen aanmelden op
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meerdere scholen. In schooljaar 2017-2018 werd voor het eerst gewerkt met
deze vernieuwde procedure.
Daarnaast hebben de gezamenlijke po- en vo-bestuurders en de gemeente
Den Haag eind 2017 besloten de inrichting en aansturing van de
onderwijsondersteunende programma’s te wijzigen. In 2018 werden deze
wijzigingen uitgewerkt en met ingang van 1 augustus 2018 is de nieuwe
indeling ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen voor BOVO Haaglanden als
gevolg van dit besluit betroffen een gewijzigde governancestructuur en een
uitbreiding van het takenpakket. Het takenpakket van BOVO werd hierdoor
breder dan alleen de ondersteuning van de overstap van po naar vo.
Als laatste focuspunt is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) te noemen. BOVO Haaglanden heeft eind 2018 het juridische traject
omtrent de gegevensbescherming afgerond. Dit proces omvatte het uitvoeren
van privacy impact assessments en het afsluiten van (sub-) verwerkersovereenkomsten met externe partijen.
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1. BOVO Haaglanden
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De overstap van leerlingen van het po naar het vo verloopt in de BOVO regio
Haaglanden via de BOVO-procedure. Binnen deze procedure zijn door de poen vo-besturen gezamenlijk afspraken gemaakt. Alle scholen1 in Den Haag,
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan de BOVO-procedure en
zijn gehouden aan de gemaakte afspraken. Het team van BOVO voert de
procedure uit.

besturen po en vo, de scholen, ouders en andere betrokkenen nemen kennis
van de procedures en houden zich aan de gemaakte afspraken en het BOVOjaaroverzicht.

1.1. Doelgroep en doelstellingen

4. Het verzamelen van statistische gegevens rond het overstapproces
Via de POVO-module van Onderwijs Transparant (OT) beschikt BOVO over
regionale gegevens met betrekking tot basisschooladviezen, schoolkeuze en
plaatsing van leerlingen op het vo. In opdracht van de deelnemende
schoolbesturen worden deze gegevens op bestuurlijk niveau geanonimiseerd
verzameld en gebruikt om de procedure uit te voeren en, als dit nodig is, nieuw
beleid op te stellen. Daarnaast ontvangt elk bestuur monitoringsgegevens uit
POVO OT met informatie over hun scholen.

De BOVO-procedure heeft betrekking op leerlingen die het basisonderwijs
verlaten. Jaarlijks gaat het om bijna 7.000 leerlingen. Er zijn ongeveer 200
basisscholen in de regio en circa 55 scholen voor voortgezet onderwijs. De
BOVO-procedure kent vier centrale doelstellingen, waarbij het belang van de
leerling altijd voorop staat:
1. Een passend basisschooladvies (BSA), onderbouwd met het
onderwijskundig rapport (OKR)
Het BSA is voor leerlingen die het po verlaten heel bepalend voor de
toekomstige scholing en ontwikkeling. Iedere leerling heeft recht op een BSA
dat het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten en wensen. Een leerling heeft
daarmee meer kans op een plezierige tijd op school en de mogelijkheid om
zonder vertragingen het diploma te behalen. Het advies wordt onderbouwd
door het OKR.
2. Een helder en eerlijk proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating
BOVO informeert scholen, ouders en andere betrokkenen op begrijpelijke
wijze over het proces van aanmelding en toelating op het vo. De school1

Alle po- en vo-scholen ressorterend onder een bestuur dat het convenant BOVO
Haaglanden heeft getekend.
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3. Een zorgvuldige behandeling van de aanmelding door de vo-school
Aanmeldingen worden met zorg en transparantie behandeld. Plaatsingsbesluiten worden op tijd gecommuniceerd naar ouders en naar de po-school.

Relatie tot de HEA
In de huidige Haagse Educatieve Agenda, de HEA 2018-2022, wordt
kansengelijkheid in het onderwijs als een van de belangrijkste speerpunten
genoemd voor de komende vier jaar. Een speerpunt dat BOVO Haaglanden
hoog in het vaandel heeft en uitdraagt door middel van de BOVO procedure
en regionale afspraken. Daarnaast speelt ook het speerpunt passend
onderwijs een grote rol in de procedure. De regionale afspraken staan in het
teken van een zo eerlijk en transparant mogelijk proces. Dit om ervoor te
zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen op een succesvolle

schoolloopbaan en een plek op een passende school, ongeacht de achtergrond
of extra ondersteuningsbehoefte van het kind.

1.2. Aansturing en governance
In 2017 is in het Kamerbreed overleg, het overleg tussen de po- en vo-besturen
en de gemeente Den Haag, besloten de governance van de onderwijsondersteunende programma’s te vereenvoudigen. Hierop volgend werd een
kwartiermaker aangesteld, die de verschillende mogelijkheden heeft
onderzocht. In januari 2018 werd het voorstel aan het Kamerbreed overleg
voorgelegd. Gedurende de eerste maanden van 2018 is dit voorstel verder
uitgewerkt en na vaststelling in het Kamerbreed overleg van 15 juni 2018
voorgelegd aan en besproken met de programmamanagers. Op 1 augustus
2018 werd de nieuwe governance geëffectueerd.
De nieuwe situatie per 1 augustus 2018 betekende dat per die datum de
stichting Digitaal Leren is opgehouden te bestaan. De opdracht voor een aantal
werkzaamheden die werden verricht door Digitaal Leren, zijn nieuw
opgedragen aan BOVO Haaglanden. Deze werkzaamheden zijn:





Beheer en coördinatie van de digitale en papieren Scholenwijzer en de
bijbehorende applicatie Wegwijzer;
Aansturing en uitvoering van de Onderwijs Servicedesk Haaglanden;
Het contractbeheer voor de applicatie POVO OT;
Werkzaamheden als gevolg van de vernieuwde wetgeving omtrent
privacy en security (AVG).

8 BOVO Jaarverslag 2018

Bestuurlijke inrichting
BOVO Haaglanden werd tot en met juli 2018 in de dagelijkse praktijk
aangestuurd door een dagelijks bestuur (DB) van gemandateerden vanuit de
po- en vo-besturen. Definitieve besluitvorming vond plaats in de
vergaderingen van het algemeen bestuur (AB): het regionaal platform van de
gezamenlijke po- en vo-schoolbesturen (POVO platform). Vanaf 1 augustus
2018 wordt BOVO Haaglanden getrapt aangestuurd door het POVO-platform,
de portefeuillehouder en de programmamanager. De programmamanager,
ondersteund door het BOVO-team, ziet er op toe dat de BOVO-procedure
wordt uitgevoerd. Het SWVZHW is penvoerder inzake personeelsbeleid en
financiën. De nieuw opgerichte BOVO-klankbordgroep praat mee over
praktische onderwerpen en kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen
aan de portefeuillehouder en programmamanager. In onderstaande
organogrammen worden de wijzigingen in de governance inzichtelijk gemaakt:

primair naar het voortgezet onderwijs technisch goed te ondersteunen.
BOVO is inhoudelijk verantwoordelijk voor de applicatie en begeleidt de
scholen in het gebruik ervan.

1.3. Werkzaamheden BOVO team
Gedurende een schooljaar vervult BOVO Haaglanden verschillende taken:


Beleidsvorming, -evaluatie en -ontwikkeling
BOVO Haaglanden ontwikkelt het beleid rondom de overstap van po naar
vo, in overleg met de bestuurlijke platformen en de gemeente Den Haag.
Aan het eind van het schooljaar wordt de procedure geëvalueerd.



Informatievoorziening
BOVO Haaglanden informeert het scholenveld via website, publicaties,
nieuwsbrieven en mailingen. Ook ouders kunnen terecht op de website.



Bijeenkomsten
Gedurende het schooljaar organiseert BOVO een aantal informatie- en
ontmoetingsbijeenkomsten, zoals cursussen, de uitwisselingsmarkt en
een verdiepingsmiddag.



POVO OT
POVO OT is een Software-as-a-service (Saas) dienst van Onderwijs
Transparant B.V. (OT), die dient om de overstap van leerlingen van het
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BOVO-servicedesk
Tweedelijns helpdesk voor scholen voor vragen over de BOVO-procedure
of de applicatie POVO OT.



Monitoring
Gedurende het jaar worden rapportages uitgebracht en geanalyseerd en
worden de procedure en processen gemonitord.



Vergoedingsregelingen pro en lwoo
Voor intelligentie- en sociaal-emotionele onderzoeken voor leerlingen die
overstappen naar het pro of vmbo met lwoo kent het SWVZHW een
vergoedingsregeling. BOVO Haaglanden faciliteert de aanvragen en de
onderzoeken.



Dossierbegeleiding po-vo en casusoverleg.
BOVO faciliteert begeleiding en sparmomenten voor scholen die te
maken hebben met ingewikkelde leerlingdossiers. Ook monitort BOVO
het verloop van aanmelding en toelating van deze leerlingen.



Ouderhelpdesk
BOVO faciliteert in een ouderhelpdesk, zodat ouders in de periode van
aanmelden en toelaten terecht kunnen met hun vragen.



AanmeldenPO, Spirit4You/VOROC en de Scholenwijzer/Wegwijzer werkt,
is de naam gewijzigd in Onderwijs Servicedesk Haaglanden (OSH). Naast
de eerstelijns helpdesk biedt de OSH ook administratieve en secretariële
ondersteuning aan de programmamanager en het team van BOVO
Haaglanden en de programmamanager van AanmeldenPO.


Contractbeheer Onderwijs Transparant BV. Inzake module overstap po vo
In 2018 is het contractbeheer voor POVO OT nieuw opgedragen aan
BOVO Haaglanden. BOVO stelt de applicatie beschikbaar, onderhoudt
deze en verzorgt de doorontwikkeling ervan. Daarnaast draagt BOVO zorg
voor de contractuele verplichtingen met de leverancier, inclusief
bijhorend privacy traject voor de deelnemende schoolbesturen.



Privacy en security
Met betrekking tot privacy en security heeft BOVO de volgende nieuwe
taken:
o De Onderwijs Servicedesk werkt met het systeem TOPdesk voor de
verwerking van de incidenten voor de verschillende onderwijsprogramma’s.
o BOVO heeft met een externe specialist een aanmeldtool ontwikkeld
waarmee medewerkers uit het scholenveld zich (veilig) kunnen
aanmelden voor bijeenkomsten.
o BOVO is verantwoordelijk voor privacy inzake de applicaties/
sites/diensten waarmee gewerkt wordt. Onderdeel hiervan zijn
verwerkersovereenkomsten tussen BOVO en de schoolbesturen en
(sub-) verwerkersovereenkomsten tussen BOVO en de leveranciers.

Ombudsregeling
Een commissie van externen behandelt klachten van ouders, en vanaf
2018-2019 ook van scholen, over de uitvoering van de procedure. BOVO
Haaglanden faciliteert en ondersteunt de commissie.

Nieuwe taken per 1 augustus 2018:


Scholenwijzer en bijbehorende applicatie de Wegwijzer
Eén van de werkzaamheden die BOVO sinds augustus 2018 uitvoert, is het
beheer van de website Scholenwijzer en de applicatie de Wegwijzer.
BOVO heeft hierin de volgende taken:
o Afstemming met stakeholders;
o Doorvoeren benodigde wijzigingen;
o Afhandelen incidenten en vragen;
o Initiëren overleg met de gemeente, stakeholders en ontwikkelaars om
te komen tot nieuwe werkafspraken.
o Daarnaast worden jaarlijks twee papieren gidsen uitgegeven, een voor
het po en een voor het vo. BOVO Haaglanden coördineert het
productieproces.



Helpdesk/Onderwijs Servicedesk Haaglanden
Vanaf 1 augustus 2018 is de helpdesk onderdeel van het BOVO team. Dit
betreft de eerstelijns helpdesk voor scholen ten behoeve van meerdere
onderwijsprogramma’s in de regio. Om beter uit te dragen dat deze
helpdesk niet alleen voor BOVO, maar ook voor de programma’s
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1.4 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 aan de gezamenlijke po- en voschoolbesturen en de gemeente Den Haag.

kosten en aanvullingen en wijzigingen in de applicaties en (communicatie-)
middelen. In 2018 heeft BOVO Haaglanden deze drie subsidies verantwoord
richting schoolbesturen en de gemeente Den Haag.

Voor de invoering van de nieuwe procedure heeft BOVO in 2017 naast de
reguliere HEA-subsidie, twee extra subsidieaanvragen ingediend bij de
gemeente Den Haag. Eén betrof een subsidie met betrekking tot de
implementatie van de innovatieagenda po-vo, gericht op de verwerking van
de samenwerking tussen po en vo, de beeldvorming over vmbo en
Praktijkonderwijs, een aantal bestuursbesluiten gericht op de verbetering van
de overstap po vo en de advies- en plaatsingswijzer (APW). De andere subsidie
betrof de extra investeringen die BOVO Haaglanden moest doen als gevolg
van de nieuwe procedure ten aanzien van extra personeelslasten, juridische

In 2018 werd naast de reguliere subsidieaanvraag en de tweede incidentele
subsidieaanvraag ten behoeve van de nieuwe procedure ook twee
subsidieaanvragen ingediend als gevolg van de liquidatie van de Stichting
Digitaal Leren. Een in verband met het feit dat een deel van de
werkzaamheden van Digitaal Leren nieuw opgedragen zijn aan BOVO
Haaglanden. De ander in verband met het correct kunnen afhandelen van de
laatste financiële verplichtingen van Digitaal Leren, wegens onvoldoende
liquiditeit bij Digitaal Leren. Daarnaast heeft BOVO Haaglanden het privacy
traject uitgevoerd.

11 BOVO Jaarverslag 2018

12 BOVO Jaarverslag 2018

2. BOVO-procedure schooljaar 2017-2018
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In schooljaar 2016-2017 zag BOVO zich geconfronteerd met de wettelijke
verplichting om de BOVO-procedure dusdanig aan te passen dat het voor
ouders mogelijk zou worden om hun kind op meerdere vo-scholen aan te
melden. Dit had een aantal ingrijpende gevolgen voor de procedure tot gevolg.
Schooljaar 2017-2018 was het eerste jaar dat de nieuwe procedure werd
uitgevoerd.

2.1. De nieuwe procedure
De nieuwe procedure stelt ouders in staat om hun kind op meerdere voscholen tegelijk aan te melden. Dit doen zij door een voorkeurslijst van scholen
in te vullen. Leerlingen met een advies voor praktijkonderwijs en vso, en
leerlingen die naar de eerste opvang anderstaligen (EOA/ISK) gaan doen niet
mee in de regulier procedure, maar kennen een eigen procedure en tijdpad.
Het gaat als volgt in zijn werk. De aangemelde leerlingen worden in eerste
instantie zoveel mogelijk geplaatst op de vo-school van eerste keuze. Bij
overaanmelding op een school, zal deze de plekken onder de leerlingen
verloten (volgens het Bostonsysteem). De leerlingen die tijdens de eerste
aanmeldingsperiode niet geplaatst kunnen worden op de school van eerste
keuze, krijgen via de centrale loting en matching (DA STB) een lotnummer. Op
volgorde van dit nummer worden de leerlingen gematcht, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de scholen, die de leerling op de voorkeurslijst heeft gezet
en die nog plek hebben.
In de procedure is speciale aandacht voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Ook deze leerlingen worden soms niet geplaatst op
de school van eerste keuze. Er is afgesproken dat deze leerlingen, als de school
aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, wel meegaan in het
13 BOVO Jaarverslag 2018

Bostonsysteem. Indien zij niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze,
door uitloting of omdat de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, gaan deze leerlingen niet mee in de centrale loting
en matching. Zij worden via maatwerk geplaatst, indien mogelijk, op een
andere school van de voorkeurslijst.
Periodes nieuwe procedure
In de nieuwe procedure is het schooljaar opgedeeld in een aantal periodes.
Tot en met de kerstvakantie is de voorbereidende periode. In deze periode
organiseert BOVO een aantal bijeenkomsten voor scholen om hen voor te
bereiden op de procedure. Aan het begin van het schooljaar publiceren de poscholen hun beleid rondom de overstap van po naar vo en bereiden zij de
technische aspecten van de overstap voor (POVO OT). Voor elke leerling wordt
een onderwijskundig rapport (OKR) geschreven en het voorlopig
basisschooladvies (BSA) opgesteld. Het voorlopig BSA krijgen de ouders/
leerlingen voor de kerstvakantie mee, samen met een lijst met bij dit BSA
passende scholen. In november ontvangen de ouders ook een scholengids
(boekje) over alle vo-scholen. De vo-scholen formuleren in deze periode hun
toelatingsbesluit, en publiceren deze, inclusief het aantal beschikbare plekken,
op de website. In januari vinden vervolgens de open dagen plaats. Ouders en
leerlingen kunnen zich met de informatie van het po en vo op de websites, het
voorlopig BSA met scholenlijst en de scholengids en de open dagen, goed
oriënteren op de vo-scholen: de oriëntatieperiode.
Eind januari/begin februari geven de po-scholen de leerlingen het
basisschooladvies, met aanmeldformulier en een voorkeurslijst voor scholen.
Ouders/leerlingen vullen de voorkeurslijst in en melden zich aan tijdens de
eerste periode door het aanmeldformulier en voorkeurslijst in te leveren bij
de school van eerste voorkeur. De meeste leerlingen worden geplaatst op de

school van eerste voorkeur. Leerlingen die niet geplaatst konden worden
(uitloting) worden via de centrale loting en matching geplaatst op een school
zo hoog mogelijk op hun voorkeurslijst. Leerlingen die na de eerste periode
nog geen plek hebben, omdat zij nog niet waren aangemeld of zijn uitgeloot
bij de centrale loting en matching, kunnen zich in de tweede periode
(opnieuw) aanmelden. Deze leerlingen worden allemaal volgens een centrale
loting en matching geplaatst. Leerlingen met een extra ondersteuningsPeriode 1

behoefte of met een advies met lwoo, die niet geplaatst kunnen worden op de
school van eerste voorkeur, worden met maatwerk geplaatst. In het schema
hieronder een overzicht van gevolgde stappen van de aanmeld- en
toelatingsperiodes:

10 februari t/m 6 april 2018

Fase 0

10 t/m 23 februari

Aanmelden op het vo

Fase 1

Vanaf aanmelding t/m 21 maart 2019 Behandeling dossiers
22 maart 2018

Toelatingsbesluiten nemen (evt. toepassen voorrangsregels en loten)

Fase 2

10 februari t/m 3 april 2018

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn geplaatst

Fase 3

4 en 5 april 2018

Centrale loting en matching

6 april 2018

Bericht naar ouders over de uitslag van periode 1

Periode 2

9 t/m 24 april 2018
9 t/m 20 april 2018

Oriëntatie en aanmelden op het vo

24 april 2018

Centrale loting en matching

24 april 2018

Bericht naar ouders over de uitslag van periode 2

Restperiode Vanaf 25 april 2018
Vanaf 25 april 2018

Leerlingen die nog geen plek op het vo hebben, konden zich vanaf 25 april (opnieuw) aanmelden op een vo-school waar
nog plek is (zonder voorkeurslijst)

Voor de leerlingen voor het praktijkonderwijs, vso, eerste opvang
anderstaligen (EOA) en de Kopklas geldt een andere aanmeldprocedure.
Leerlingen voor de Kopklas kunnen zich al in oktober/november aanmelden,
zodat zij, bij afwijzing, ook nog mee kunnen in de reguliere procedure. De

14 BOVO Jaarverslag 2018

aanmelding voor leerlingen voor EOA en praktijkonderwijs start twee weken
voor de reguliere aanmeldingsperiode en worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Het vso doet niet mee met de BOVO-procedure.

Resultaten periode 1
Fase 1, 10 februari t/m 22 maart 2018:
Deze fase liep van de start van de aanmeldingsperiode tot en met de
decentrale loting. Conclusies:
 In totaal waren er op vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden 6.577
aanmeldingen, waarvan er 42 voortijdig teruggetrokken werden. Het
betreft dus 6.535 aangemelde leerlingen.
 In de BOVO regio Haaglanden waren in schooljaar 2017-2018 6.785
basisschoolverlaters. Het verschil met het aantal aangemelde leerlingen
betrof leerlingen die nog niet waren aangemeld in deze periode,
aanmeldingen voor vso (blijven buiten beschouwing) en aanmeldingen
van en naar omliggende regio’s.
 6.136 leerlingen (93,9%) werden in periode 1 toegelaten op de school van
eerste keuze.
 281 leerlingen (4,3%) werden uitgeloot (decentrale loting) en 46
leerlingen (0,7%) werden afgewezen op basis van voorrangsregels. Voor
72 leerlingen (1,1%) werd nog geen toelatingsbesluit genomen.
 Negen middelbare scholen hebben geloot. Het betrof het Christelijk
Lyceum Zandvliet, Dalton Den Haag, Diamant College, Edith Stein College,
Lyceum Ypenburg, Maris College Kijkduin, Maris College Statenkwartier,
Montaigne Lyceum en ’s Gravendreef College Leidschenveen. Bij het
Haags Montessori Lyceum en het Montaigne Lyceum werd (naast loting)
een aantal leerlingen niet geplaatst op basis van toegepaste
voorrangsregels.
Fase 2, 26 maart t/m 3 april 2018:
De tweede fase betreft zorgleerlingen (leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte of met een advies met lwoo), die werden uitgeloot
of afgewezen op de school van eerste keuze. In totaal waren er 1084
zorgleerlingen. De school van aanmelding behoudt zorgplicht, wat betekent
dat zij verantwoordelijk blijven voor het vinden van een andere passende plek
voor de leerling. Het schoolondersteuningsteam van het SWVZHW helpt de
school hierbij. Ook de ouders en de po-school worden betrokken bij het vinden
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van een passende plek. Er wordt daarbij uitgegaan van de voorkeurslijst van
de leerling, maar als het niet anders kan, kan daar van worden afgeweken.
 In fase 1 werden 958 zorgleerlingen (88,4%) toegelaten, 83 (7,7%)
uitgeloot en 31 zorgleerlingen (2,9%) afgewezen op basis van het niet
kunnen bieden van de ondersteuningsbehoefte. Voor 12 leerlingen
(1,0%) was nog geen besluit genomen.
 Van de 114 zorgleerlingen die geen plaats hadden op de school van eerste
keuze, werden 66 leerlingen in fase 2 toegelaten (zorgroute).
 Voor de overige 48 leerlingen was ook periode 2 nodig om een plek te
vinden.
Fase 3, centrale loting en matching:
Op 4 en 5 april 2018 heeft de centrale loting en matching plaatsgevonden. Dit
heeft geresulteerd in onderstaande cijfers.
 327 leerlingen (281 uitgeloot en 46 o.b.v. voorrangsregels) werden in de
eerste fase niet toegelaten.
 243 leerlingen werden ingedeeld voor de centrale loting en matching.
 21 leerlingen hadden maar één school op de voorkeurslijst opgegeven
(waarop zij decentraal waren uitgeloot) en deden daardoor feitelijk niet
mee in de centrale loting en matching.
 Van de 222 overgebleven leerlingen werden 186 leerlingen gematcht op
een school van de voorkeurslijst en 36 leerlingen uitgeloot.
 Van deze 186 leerlingen werden 136 leerlingen (61%) gematcht op de
school van 2e keuze, 42 leerlingen (19%) op de school van 3e keuze, 5
leerlingen (2%) op de school van 4e keuze, 2 leerlingen (1%) op de school
van 5e keuze en 1 leerling (0,5%) op de school van 6e keuze.
 Van de 36 uitgelote leerlingen hadden 14 leerlingen twee scholen op de
voorkeurslijst gezet. 16 leerlingen hadden drie scholen op de
voorkeurslijst gezet en 6 leerlingen hadden vier of vijf scholen op de
voorkeurslijst gezet.

NB: het resultaat van de loting en matching werd aanzienlijk verbeterd door
het bestuurlijke overleg voorafgaand aan de matching, waarbij een
proefmatching werd uitgevoerd en vervolgens rectoren waar mogelijk
gevraagd werd om de capaciteit aan te passen. Het aantal uitgelote leerlingen
daalde en de gematchte leerlingen kwamen gemiddeld op een hogere keuze
van de voorkeurslijst terecht.
Totaal, periode 1
Van de 6576 aangemelde leerlingen werd ruim 93% geplaatst op de school van
eerste keuze en bijna 4% op een andere school van de voorkeurslijst. Door de
nieuwe procedure met voorkeurslijst is het aantal kinderen dat geplaatst is in
periode 1, gestegen naar 97%2.
Resultaten periode 2
 In periode 2 waren 72 leerlingen aangemeld. Deze leerlingen zijn allen via
een centrale loting gematcht op de (nieuwe) school van eerste keuze.
 Daarnaast werden er 41 leerlingen toegelaten via de zorgroute. Voor het
grootste deel waren dit leerlingen, die al waren aangemeld in periode 1
en slechts een enkele leerling, die zich pas aanmeldde in periode 2. Aan
het eind van periode 2 waren er nog 5 leerlingen in de zorgroute,
waarvoor nog geen toelatingsbesluit was genomen. Deze leerlingen zijn
met behulp van het SWVZHW later geplaatst, of overgedragen aan
leerplicht.
Aanmeldingen en terugtrekkingen na periode 2
In de periode na periode 2 was ongeveer 1% van de leerlingen nog niet
aangemeld. Dit betrof vooral leerlingen die naar het vso gingen, op de
basisschool bleven of naar een school buiten de regio vertrokken.
 In totaal besloten in deze periode ouders van 75 leerlingen hun
aanmelding in te trekken en een plek op een andere vo-school te zoeken,
vanwege een herzien advies na de eindtoetsuitslag.
2

De jaren ervoor lag het percentage steeds tussen de 87 en 92%.
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Ouders van 141 leerlingen trokken de aanmelding op een vo-school terug,
omdat zij ook op een vo-school in een andere regio waren toegelaten en
kozen voor de andere regio.
Naast de terugtrekkingen m.b.t. het herziene advies en de aanmeldingen
in meerdere regio’s waren er nog 67 leerlingen, van wie de ouders om
een andere reden besloten de aanmelding in te trekken en op een andere
school in de regio aan te melden.

Conclusie van de resultaten
Voor het team van BOVO was de aanpassing van de procedure een grote klus.
In december 2016 werd het besluit genomen dat de procedure aangepast zou
moeten worden, en in januari 2017 werd bekend dat dit per schooljaar 20172018 zou zijn. Het eerste half jaar van 2017 heeft BOVO dan ook hard gewerkt
om, in overleg met de besturen en de gemeente Den Haag, de nieuwe
procedure vorm te geven. Vervolgens moesten rond de zomervakantie alle
beleids- en communicatiemiddelen (het procedureboek, de jaarplanning,
infographic, animatiefilmpje, website, de presentaties en alle folders, boekjes
en promotiemateriaal) gereed zijn om in augustus 2017 de nieuwe procedure
te kunnen starten.
Het is evident dat een eerste schooljaar met een nieuwe procedure te maken
krijgt met een aantal kinderziektes. Bijvoorbeeld op technisch vlak, zijn er
gedurende het schooljaar nog aanpassingen en verbeteringen gedaan. Ook
bleek periode 1 meer druk te leggen op de vo-scholen, het SWVZHW en BOVO
dan vooraf gedacht.
Het resultaat van de BOVO-procedure 2017-2018 zeer goed: ruim 97% van de
leerlingen werd in de eerste ronde geplaatst op een school van de
voorkeurslijst. Hieruit werd geconcludeerd dat het gecombineerde systeem
van Boston en DA STB (centrale loting en matching) heeft gewerkt. BOVO is
trots op het bereikte resultaat.

Regioverkeer
In schooljaar 2017-2018 waren er 734 leerlingen, die een toelating of
aanmelding hadden op een vo-school buiten de BOVO regio (Den Haag,
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk). Dit aantal was iets lager dan het
schooljaar ervoor (788). Veruit de grootste uitwisseling had de BOVO regio
Haaglanden met de naastgelegen regio Delflanden. 419 leerlingen uit de BOVO
regio vonden een plaats op een vo-school in Delflanden. In schooljaar 20162017 waren dit er 370. Andersom waren er 265 Delflandse basisschoolverlaters die in de BOVO regio naar het vo gingen. Het jaar ervoor waren
dat er 337. In 2017-2018 werd de instroom van leerlingen van de andere
regio’s naar vo-scholen in de BOVO regio (nog) niet gemonitord. Globaal
gezien is de totale instroom van leerlingen jaarlijks ongeveer 200 minder dan
de totale uitstroom.
Buiten regio
Delflanden
Westland
Zoetermeer
Leiden
Rotterdam
Duin- en Bollenstreek
Gouda
Lansingerland
Overige
Eindtotaal

Aantal leerlingen
419
101
76
35
22
4
5
6
66
734

Voorrangsregels
Vanuit het oogpunt van gelijke kansen besloten de vo-besturen begin 2017 het
aantal voorrangsregels terug te brengen. Met ingang van schooljaar 20172018 is er geen voorrang meer op vo-scholen voor leerlingen uit een bepaald
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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. Vo-scholen bepalen aan het begin van het schooljaar
zelf welke voorrangsregels zij zullen hanteren, en in welke volgorde. Deze
voorrangsregels kunnen worden ingezet wanneer een vo-school meer
aanmeldingen heeft dan beschikbare plekken in fase 1 van periode 1.
Leerlingen worden dan met voorrang geplaatst en de overgebleven plekken
worden verloot onder de leerlingen zonder voorrang.
Uit de evaluatie is gebleken dat voor ouders de toepassing van de
voorrangsregels niet altijd helder was. Het was sommige ouders niet duidelijk
dat de voorrang alleen geldt voor de school van eerste voorkeur en in de
eerste periode. Daarnaast werd de voorrangsregel omtrent het aanverwant
onderwijskundig concept door vo-scholen niet eenduidig geïnterpreteerd.
Sommige scholen hanteerden voorrang voor leerlingen afkomstig van een
basisschool met hetzelfde concept (bijvoorbeeld Dalton-Dalton), andere voscholen gaven voorrang aan leerlingen van alle po-scholen met een
vernieuwend concept, in sommige gevallen ook de verwante niet-traditionele
concepten. Voor schooljaar 2018-2019 zal BOVO de uitleg voor de ouders
verhelderen en de besturen voorstellen de interpretatie van de
voorrangsregel te verduidelijken.
Digitale oudercommunicatie en pilot digitaal aanmelden
Vanaf schooljaar 2017-2018 werd het mogelijk om vanuit het digitale systeem
POVO OT berichten ouders over de verwerking van de aanmelding met de
voorkeurslijst door de vo-school en het toelatingsbesluit centraal te versturen.
Hiervoor moesten ouders toestemming geven aan de po-school, die
vervolgens de contactgegevens van de ouders in POVO OT verwerkte.
Uitgangspunt voor deze ontwikkeling is het streven naar transparantie en

gelijktijdig informeren van alle ouders. Via een centraal verzonden bericht
ontvangen alle ouders op hetzelfde moment3 het toelatingsbesluit.
Het verzenden van het bericht na de periode 1, op 6 april 2018, verliep
technisch niet vlekkeloos. Hierdoor ontving een aantal ouders het verkeerde,
of een leeg bericht. BOVO heeft samen met Onderwijs Transparant deze fout
opgelost, alle betrokkenen geïnformeerd en het ontstane datalek gemeld bij
de juiste autoriteiten. Het verzenden van het bericht na periode 2, op 24 april
2018, verliep zonder verdere problemen.
Naast de ontvangst van de centraal verstuurde berichten, hebben de
schoolbesturen in 2017 met de gemeente afgesproken om stapsgewijs de
mogelijkheid om digitaal aan te melden in te voeren. Voor schooljaar 20172018 werd deze functionaliteit ingebouwd in POVO OT en via een pilot met
zeven po-scholen getest. Ouders van po-scholen die aan de pilot meededen,
konden voor een eigen, afgeschermde omgeving in POVO OT een account
aanmaken, en via die omgeving zelf de aanmelding en de voorkeurslijst
invoeren. De betreffende vo-school ontving vervolgens automatisch de
aanmelding. De ouders konden de bevestiging van de aanmelding en later het
toelatingsbesluit ook in deze omgeving inzien.
Uit de evaluatie die BOVO had uitgezet onder de deelnemende po-scholen en
ouders en de vo-scholen bleek dat de pilot overwegend positief ervaren is. Als
aandachtspunt werd genoemd dat de uitleg en instructies duidelijker konden.
De algemene tendens was dat het een goed werkend instrument is. Vanuit de
vo-scholen waren de reacties wisselend. Met name het feit dat de vo-school
geen actieve melding ontving wanneer een digitale aanmelding binnenkwam
(de leerling werd alleen zichtbaar in de applicatie) werd als lastig ervaren. De
pilot werd na deze overwegend positieve evaluatie met een jaar verlengd,
waarbij verbeteringen zijn doorgevoerd.

3

Afhankelijk van de hoeveelheid berichten kan er wat tijd tussen zitten, door het
verzenden van de berichten in batches.
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2.2. Informatievoorziening en bijeenkomsten
Informatievoorziening
Met de nieuwe procedure werden de bestaande communicatiemiddelen
aangepast en nieuwe middelen ontwikkeld. In mei 2017 stelde BOVO het
jaaroverzicht voor de BOVO-procedure 2017-2018 op, stemde deze bestuurlijk
af en verspreidde deze onder de scholen, zodat zij dit nog konden meenemen
in hun eigen jaarplanning. Vervolgens werden rond de zomervakantie het
procedureboek, informatiefolders voor ouders, een animatiefilmpje, een
infographic en verschillende promotiematerialen ontwikkeld. Daarnaast
werden er formats ontworpen voor de nieuwsbrief, uitnodigingen en
presentaties. Gedurende het schooljaar informeerde BOVO de scholen over
de regionale en landelijke ontwikkelingen via nieuwsbrieven en mailingen.
Bijeenkomsten
Net als elk schooljaar organiseerde BOVO in 2017-2018 een aantal
voorlichtingsbijeenkomsten voor startende docenten po en vo. Tijdens deze
dagen kregen de deelnemers informatie over en toelichting op de procedure
en de voornaamste wijzigingen daarin. Daarnaast werden startende docenten
wijsgemaakt in de applicatie POVO OT. In onderstaand overzicht is af te lezen
hoeveel deelnemers de bijeenkomsten in dit schooljaar hebben bezocht.
datum
13-sep-17
20-sep-17
4-okt-17
18-jan-18
22-jan-18
1-feb-18

voor wie
Po
Po
Po en vo
Vo
pro en isk
Vo

inhoud
Voorlichting procedure
Basistraining POVO OT
Kick off nieuwe procedure
Basistraining POVO OT
Voorlichting afwijkende procedure
Voorlichting procedure

aantal deelnemers
62
57
500
11
8
104

Schooljaar 2017-2018 is, vanwege de nieuwe procedure, gestart met een
gezamenlijke kick-off in het ADO Stadion op 4 oktober 2017, onder andere in
aanwezigheid van de wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag.
Zo’n 500 belangstellenden bezochten deze bijeenkomst over de nieuwe
aanmeldprocedure voor het vo. Tijdens deze middag werd de nieuwe
procedure toegelicht, de nieuwe website en het animatiefilmpje onthult en
konden de aanwezigen deelnemen aan een aantal verdiepingssessies over
specifieke onderdelen van de procedure. BOVO kreeg veel positieve reacties
en kijkt met een goed gevoel terug op de middag.
Uitwisselingsmarkt
Elk jaar in juni en november organiseert BOVO Haaglanden twee momenten
voor de zogeheten warme overdracht: de uitwisselingsmarkt. Op deze dagen
bespreken de po- en vo-school de nodige informatie over de leerling die
overstapt. Bij de uitwisseling in juni ligt de nadruk op de warme overdracht
van po naar vo, in november koppelt de vo-school terug aan de po-school hoe
het de leerling vergaat. Ook is er in november ruimte voor casusoverleg,
waarbij de po-school kan sparren met deskundigen van de samenwerkingsverbanden (SPPOH en SWVZHW) en BOVO over (geanonimiseerde)
leerlingdossiers waar zij vragen over hebben.
In 2017-2018 vond de november uitwisselingsmarkt plaats op 15 en 22
november 2017. Tijdens deze twee middagen werden bijna 5.000 leerlingen
besproken door leerkrachten van 163 po- en 51 vo-scholen. Tijdens de
uitwisselingsmarkt op 20 en 27 juni 2018 vonden leerkrachten van 52 poscholen en 189 vo-scholen elkaar. De reacties van deelnemers waren voor
beide uitwisselingsmarkten overwegend positief; de uitwisselingsmarkt werd
als zeer waardevol beoordeeld.

4

TOPdesk is een servicemanagement systeem, waarmee meldingen kunnen worden
geregistreerd en doorgezet worden naar de juiste persoon om te beantwoorden en
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Categorie
BOVO Inhoudelijke vragen
BOVO Bijeenkomsten
BOVO Pre advies
BOVO OT vragen vanuit het po
BOVO OT vragen vanuit het vo
Eindtotaal

Aantal meldingen
2016-2017
2017-2018
424
788
229
273
6
1
863
1047
197
500
1719
2609

BOVO-servicedesk
Wanneer scholen de informatie niet via de website of procedureboek kunnen
vinden, vragen hebben over de applicatie of die willen sparren over leerlingen,
adviezen of onderzoeken, dan is de BOVO-servicedesk het aanspreekpunt voor
onderwijspersoneel met BOVO gerelateerde vragen en problemen. De
eerstelijns servicedesk van de Stichting Digitaal Leren was dagelijks bereikbaar
tussen 9.00 en 16.30 uur. De servicedesk beantwoordt zoveel mogelijk vragen
zelf. Vragen die de medewerkers niet kunnen beantwoorden worden via het
digitale systeem TOPdesk4 doorgezet naar de tweedelijns helpdesk, het team
van BOVO.
Uit het aantal meldingen in schooljaar 2017-2018 ten opzichte van die uit
2016-2017, blijkt dat de servicedesk aanzienlijk drukker was dan het jaar
ervoor. Met het vooruitzicht van de nieuwe aanmeldprocedure en de
verwachting dat daardoor het aantal meldingen aanzienlijk zou stijgen, zette
BOVO Haaglanden extra menskracht in op de eerstelijns servicedesk van
Digitaal Leren.

waarmee antwoorden kunnen worden gemaild. Hiermee wordt de workflow en het
soort meldingen inzichtelijk gemaakt.

Informatie aan ouders
Met de invoering van nieuwe procedure was er ook meer aandacht voor
informatievoorziening naar ouders. Zo kreeg de nieuwe website van BOVO een
apart oudergedeelte met informatie op maat en een lijst antwoorden op veel
gestelde vragen. De ouderfolders zijn aangepast aan de nieuwe procedure
voor zowel de reguliere procedure als die voor passend onderwijs. De folders
werden ook in het Engels en het Arabisch uitgegeven. Ook heeft BOVO een
infographic, met de procedure stap voor stap voor ouders, en een
animatiefilmpje ontwikkeld. Inde periode rondom de berichten met
toelatingsbesluiten een externe helpdesk ingericht, specifiek voor ouders. Dit
werd als zeer positief ervaren en ouders hebben er ruimschoots gebruik van
gemaakt. De eerste dag dat de ouderhelpdesk open was, ontstond er enige
hectiek door de eerder genoemde verkeerd verzonden berichten. Toen dat
was opgelost, kwamen er vooral vragen binnen over de plaatsing van de
leerling. Bij het bericht met het toelatingsbesluit in periode 2 werd er weinig
gebruik gemaakt van de ouderhelpdesk; alle toen aangemelde leerlingen
werden geplaatst op de school van eerste voorkeur.

2.3. Extra begeleiding voor scholen
Vergoedingsregelingen pro en lwoo
Leerlingen die overstappen naar het praktijkonderwijs (pro) of het vmbo met
lwoo, moeten voldoen aan wettelijk vastgestelde criteria. Deze criteria gelden
op het gebied van didactisch onderzoek (leerachterstanden), intelligentieonderzoek en eventueel sociaal-emotioneel onderzoek. BOVO faciliteert het
scholenveld met twee vergoedingsregelingen. BOVO organiseert de
onderzoeken in samenwerking met twee onderzoeksbureaus en het SWVZHW
bekostigt de onderzoeken. In schooljaar 2017-2018 werd voor 860 leerlingen
gebruik gemaakt van de vergoedingsregeling voor intelligentieonderzoek en
voor 58 leerlingen die voor sociaal-emotioneel onderzoek.
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Dossierbegeleiding po-vo
Bij de overstap van basisschoolverlaters zorgen po- en vo-scholen er
gezamenlijk voor dat alle leerlingen een passende plek krijgen in het vo. Voor
het merendeel van de bijna 7.000 basisschoolverlaters in de BOVO regio
Haaglanden verloopt deze overstap zonder problemen. In sommige gevallen
is bij de overstap externe begeleiding nodig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
moeilijk op te stellen basisschooladviezen, ouders die het niet eens zijn met
het advies of om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het kader
van passend onderwijs. Dit wordt dossierbegeleiding po-vo genoemd. De
dossierbegeleiding po-vo is een samenwerking tussen BOVO Haaglanden en
de samenwerkingsverbanden po en vo (resp. SPPOH en SWVZHW). Ook wordt
er samengewerkt met afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag.
In schooljaar 2017-2018 was er voor 23 leerlingen dossierbegeleiding. Van
deze leerlingen hadden er vier een advies voor praktijkonderwijs, en 17
leerlingen hadden een extra ondersteuningsbehoefte.
Casusoverleg
Po-scholen kunnen ook terecht op het casusoverleg wanneer zij vragen
hebben over bepaalde leerlingdossiers. BOVO faciliteert dit casusoverleg
waarbij de po-school kan sparren met experts van SPPOH, SWVZHW of BOVO
over (geanonimiseerde) leerlingdossiers. In schooljaar 2017-2018 konden
leerkrachten van het po met hun vragen terecht tijdens de uitwisselingsmarkt
op 15 en 22 november 2017. Op 17 januari 2018 was er nog een extra
casusoverleg. Tijdens de uitwisselingsmarkt maakten 16 scholen gebruik van
deze mogelijkheid. Op 17 januari 2018 bespraken vier scholen in totaal vijf
cases met de experts. Uit de evaluatie bleek dat het casusoverleg als zeer goed
beoordeeld werd door de deelnemers, waarop BOVO besloot het casusoverleg
voor schooljaar 2018-2019 uit te breiden.

2.4 Evaluatie
Om de gevolgen van de nieuwe procedure en werkwijzen op waarde te
kunnen schatten, heeft BOVO aan het einde van schooljaar 2017-2018 een
grootscheeps evaluatieonderzoek uitgezet. Alle ouders en alle scholen in de
regio ontvingen een online vragenformulier. Ook zijn alle betrokken partijen,
zoals SKREPR (centrale loting en matching), RQCC (ouderhelpdesk), de notaris,
de onderwijsjurist, de ombudscommissie en Onderwijs Transparant, maar ook
de schoolbesturen, gemeentes, omliggende regio’s en de samenwerkingsverbanden po en vo gevraagd naar hun bevindingen.
Goed resultaat
De belangrijkste conclusies uit de gezamenlijke evaluatie waren dat het
gecombineerde systeem van Boston en DA STB (centrale loting en matching)
goed heeft gewerkt, met het resultaat dat ruim 97% van de leerlingen in de
eerste periode werd geplaatst. De nieuwe procedure was over het geheel
genomen positief ontvangen door de bevraagde partijen. De grootste
verbeterpunten die genoemd werden, betreffen het plaatsen van leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte, de procedure in relatie tot de
omliggende regio’s en enkele functionaliteiten in de applicatie. BOVO heeft
alle genoemde, en zelf geformuleerde, verbeterpunten in een actielijst
verwerkt en deze meegenomen in de ontwikkeling van de procedure en het
beleid voor 2018-2019. De procedure zal op grote lijnen ongewijzigd blijven.
Omliggende regio’s
In schooljaar 2017-2018 konden ouders hun kind voor het eerst aanmelden op
meerdere scholen en in meerdere regio’s tegelijk. Consequentie hiervan was
dat vooral de scholen aan de rand van de regio te maken kregen met leerlingen
die zich in meerdere regio’s hadden aangemeld. Deze leerlingen konden,
wanneer zij ook in meerdere regio’s een aanbod tot toelating kregen
aangeboden, een keuze maken voor een van de scholen en hun aanmelding
voor de andere school weer intrekken. Hierdoor ontstonden er voor de
betreffende scholen nieuw vrijgekomen plekken. Het lastige aan deze situatie
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dit schooljaar was, dat de procedures en tijdpaden voor de verschillende
regio’s niet gelijk liepen en het onduidelijk was voor ouders en voor scholen
hoe te handelen in deze situaties. BOVO en de vo-schoolbesturen hebben in
2018 evaluatiegesprekken gevoerd met de omliggende regio’s Delflanden en
het Westland om voor de procedure 2018-2019 tot concrete afspraken te
komen. Hierbij is afgesproken om in ieder geval ouders op een eenduidige
wijze te informeren over de mogelijkheid van het aanmelden in meerdere
regio’s, om het tijdpad voor met name het bericht van toelating aan ouders
zoveel mogelijk gelijk te trekken. Ook worden voor schooljaar 2018-2019 in
POVO OT een aantal aanpassingen doorgevoerd, zodat het voor de scholen
inzichtelijker is wanneer leerlingen ook zijn aangemeld of toegelaten in een
andere regio.

2.5 Klachten
Ombudsregeling ouders
Nieuw in schooljaar 2017-2018 was de Ombudsregeling, een klachtenregeling
specifiek voor ouders. Tot en met ongeveer twee weken na het bericht met
het toelatingsbesluit in periode 2 kunnen ouders hun beklag doen over het
niet correct uitvoeren van de procedure door scholen. Een onafhankelijke
commissie behandelde de klachten en bracht advies uit richting klager, school
en schoolbestuur. De commissie bestaat uit drie externe personen,
aangedragen door de drie grote schoolbesturen:
Dhr. drs. Wim Littooij – voorzitter
Mw. drs. Joke Reijman – lid
Mw. mr Eva Kuipéri – lid
In schooljaar 2017-2018 konden ouders tot en met 15 mei 2018 een klacht
indienen. Er zijn in totaal 13 klachten ingediend. Eén klacht is via de mail
afgehandeld, een klacht is niet ontvankelijk verklaard, negen klachten
ongegrond en twee gegrond. De klachten betroffen met name het niet
plaatsen van een leerling, of het plaatsen op een andere school dan de eerste
keuze, een verkeerd verzonden bericht met het toelatingsbesluit en het niet

juist toepassen van de voorrangsregels. De commissie heeft de betreffende
scholen en schoolbesturen geïnformeerd over de klachten, de beslissing en
het bijbehorende advies. Daarnaast heeft de commissie een evaluatieverslag
geschreven, waarin zij een aantal adviezen aan de besturen en BOVO heeft
voorgelegd. Zo adviseerde de commissie om de voorrangsregel ‘verwant
onderwijs’ eenduidiger te omschrijven en de werkwijze omtrent de
voorrangsregels beter te communiceren, vooral naar ouders. De commissie
adviseerde de besturen erop toe te zien dat scholen niet afwijken van de
procedure. Als laatste attendeerde de commissie BOVO op het feit dat enkele
punten uit het procedureboek niet conform de afspraken geformuleerd was
of beter omschreven kon worden.
Klachten scholen
BOVO Haaglanden bemiddelde bij één klacht van een basisschool richting een
vo-school, die op het punt van het informeren van ouders is afgeweken van de
regionale afspraken. De klacht is voor alle partijen goed afgehandeld en de
regionale afspraken zullen worden gehandhaafd.
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Oudergroepen en de pers
De eerste aanleiding medio 2016 voor het wijzigen van de aanmeldprocedure
voor zowel het po als het vo was de oproep van een aantal ouders, verenigd
in de groep ’Ouders voor eerlijke schoolkeuze Den Haag’. Deze groep stelde
dat het op slechts één school mogen aanmelden in strijd met de wet was. Naar
aanleiding hiervan zijn Raadsvragen en Kamervragen gesteld en heeft de
toenmalige Staatssecretaris Sander Dekker deze oudergroep in het gelijk
gesteld. Deze oudergroep was in schooljaar 2017-2018 nog actief op met
name social media en volgde de procedure en de resultaten uit de BOVO regio
Haaglanden nauwgezet.
Naast deze groep uit Den Haag, tekende een groep ouders uit LeidschendamVoorburg bezwaar aan bij scholengroep Spinoza en de gemeente
Leidschendam-Voorburg tegen het afschaffen van de voorrangsregels
‘postcodegebieden’ en ‘hofleveranciers’. BOVO en een onderwijsjurist hebben
Spinoza en de gemeente hierin bijgestaan.
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3. Start schooljaar 2018-2019 en doorkijk naar 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het resultaat van de BOVO-procedure 2017-2018 was zeer goed: ruim 97% van
de leerlingen werd in de eerste ronde geplaatst op een school van de
voorkeurslijst. Ook was de ontvangen feedback vanuit de verschillende
evaluaties overwegend positief. Op basis van dit zeer goede resultaat, de
overwegend positieve beoordeling van bevraagde groepen en het belang van
‘rust’ voor leerlingen/ouders en het scholenveld, is besloten aan de
belangrijkste pijlers van de procedure (gecombineerd systeem Boston en DA
STB, tijdpad van aanmelden en toelaten, eerder plaatsen van zorgleerlingen)
zo min mogelijk te wijzigen in schooljaar 2018-2019. De verbeterpunten die
werden aangedragen vanuit de verschillende evaluaties en ervaringen heeft
BOVO meegenomen in het ontwikkelen van de procedure en jaarplanning voor
2018-2019.

3.1. Voorbereidingen BOVO-procedure 2018-2019
Voor de zomervakantie van 2018 leverde BOVO de jaarplanning en het
procedureboek voor 2018-2019 op. Direct na de zomervakantie werden de
verschillende beleids- en communicatiemiddelen verder uitgewerkt en de
cursusdagen en bijeenkomsten voorbereid. De scholen startte het jaar met het
voorbereiden van de komende aanmeldprocedure, het po door de
leerlinggegevens in POVO OT in te voeren en het vo door het overstap- en
toelatingsbeleid vast te stellen en te publiceren voor ouders.
Bijeenkomsten
In september 2018 ontving BOVO 67 leerkrachten van po- scholen voor de
voorlichtingsbijeenkomst over de (wijzigingen in de) procedure. De digitale
cursus trok iets minder deelnemers (55), maar deze cursus was dan ook
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specifiek gericht op leerkrachten die nog nooit met de applicatie hadden
gewerkt.
Naar aanleiding van de positieve reacties uit het veld op de verschillende
verdiepingssessies tijdens de kick-offbijeenkomst van een jaar eerder, besloot
BOVO om ook in oktober 2018 een gezamenlijke bijeenkomst voor po en vo
medewerkers te organiseren. Deze ‘verdiepingsmiddag’ stond in het teken van
elkaar ontmoeten en gezamenlijk een aantal workshops te volgen. De
workshops hadden verschillende thema’s, gerelateerd aan de overstap van po
naar vo, zoals het schrijven en lezen van een OKR, passend onderwijs en
praktijkonderwijs/lwoo. Met zo’n 145 deelnemers was het een geslaagde
middag.

datum
19-sep-18
26-sep-18
10-okt-18

voor wie

inhoud

Po
Po
Po en vo

Voorlichting procedure
Basistraining POVO OT
po-vo verdiepingsmiddag

aantal
deelnemers
67
55
145

Uitwisselingsmarkt
Jaarlijks in november organiseert BOVO een tweede uitwisselingsmarkt.
Tijdens deze twee middagen staat de terugkoppeling van het vo naar po
centraal. In november 2018 kon de uitwisselingsmarkt niet doorgegaan. Met
de invoering van de AVG heeft BOVO uitgezocht wat de wettelijke vereisten
zijn om een uitwisseling van persoonsgegevens, zoals op de uitwisselingsmarkt
gebeurt, te laten plaatsvinden. Hieruit volgde dat voor de uitwisselingsmarkt
in juni een wettelijke grondslag bestaat: het is namelijk in het belang van de
leerling en zijn ontwikkeling dat de po-school de nodige informatie deelt met
de vo-school. Voor de uitwisseling in november geldt deze wettelijke

grondslag echter niet, doordat het een terugkoppeling betreft. Voor het
uitwisselen van leerlinggegevens dient dan expliciete toestemming gegeven te
zijn door de ouders.
Aangezien er door de scholen wel veel waarde gehecht wordt aan deze
uitwisseling, wil BOVO de novemberuitwisseling blijven faciliteren. Echter,
voor 2018 was er te weinig tijd om voor alle leerlingen toestemming te vragen
aan de ouders, en besloten de besturen om deze uitwisselingsmarkt te
annuleren. Vanaf 2019 zal de november uitwisselingsmarkt, mét toestemming
van ouders, weer georganiseerd worden.
Casusoverleg
Het casusoverleg wordt voorafgaand aan de oriëntatieperiode van de BOVOprocedure georganiseerd. Voorheen was er tijdens de uitwisselingsmarkt in
november ruimte voor po-leerkrachten om te sparren met experts vanuit het
SWZHW, SPPOH en BOVO. Daarnaast werd er in januari nog een extra middag
georganiseerd, waarop het po met haar vragen terecht kon. Vanuit het veld
kreeg BOVO terug dat deelnemers van het casusoverleg dit erg waardevol
vonden. BOVO besloot daarom in 2018 dit casusoverleg vanaf schooljaar 20182019 uit te breiden. Van september 2018 tot en met januari 2019 konden poleerkrachten zes keer een hele dag terecht met hun vragen over ingewikkelde
leerlingdossiers of het BSA, inclusief de twee dagen die waren gereserveerd
voor de november uitwisselingsmarkt. 31 scholen hebben gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid, met een gemiddelde van 3 cases per school.

3.2 Pilots en projecten
Advies- en plaatsingswijzer
Sinds drie schooljaren kan binnen de applicatie POVO OT het instrument
Advies- en plaatsingswijzer (APW) worden gebruikt. De APW is een hulpmiddel
bij het opstellen van het BSA, bij de onderbouwing van het advies in
gesprekken met ouders en bij het gesprek tussen po en vo en het plaatsen van
leerlingen in de juiste brugklas.
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In 2018 bleek dat de APW niet langer in de bestaande vorm gebruikt kon
worden, doordat de Cito 3.0 toetsen en dubbeladviezen ontbraken. Ook was
de normering niet meer correct voor de BOVO regio. Aangezien de APW de
afgelopen jaren niet op grote schaal werd gebruikt door scholen, heeft BOVO
medio 2018 een enquête uitgedaan onder de scholen om te bepalen of een
doorontwikkeling van de APW wenselijk en rendabel zou zijn. Uit de enquête
bleek dat een kleine meerderheid van de respondenten de APW al eerder had
gebruikt en/of dit in de toekomst wilde gaan doen en het belangrijk vond dat
het instrument zou blijven bestaan.
In september 2018 besloten Onderwijs Transparant en een aantal regio’s, die
gebruik maken van de APW (waaronder BOVO) dat het instrument zou worden
doorontwikkeld. Hierop volgde een normeringsonderzoek en ontwikkeling van
nieuwe bandbreedtes voor de toetsen. Tegen het einde van 2018 waren de
gewijzigde functionaliteiten doorgevoerd in POVO OT en konden scholen weer
gebruik maken van de APW.
Pilot opting out lwoo
Voor leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of
leerwegondersteuning (lwoo) worden landelijke criteria gehanteerd om
aanwijzing pro of lwoo te krijgen. Het ministerie van OCW is van plan om op
termijn (streefdatum 2021) de landelijke toewijzingscriteria, de procedure en
de duur van de toewijzing van lwoo en de lwoo-licenties los te laten.
Voor het lwoo bestaat sinds 1 januari 2016 de mogelijkheid tot ‘opting out’.
Dit houdt in dat samenwerkingsverbanden die dat willen alvast ervaring
kunnen opdoen met de situatie waarin de toewijzingscriteria voor lwoo, de
landelijk bepaalde duur van de toewijzing en het licentiesysteem voor lwoo
worden losgelaten. Het SWVZHW en de schoolbesturen besloten in 2017 over
te gaan op een beperkte vorm van opting out voor lwoo, dat wil zeggen dat
met ingang van schooljaar 2018-2019 een zestal basisscholen voor de
aanmelding in 2019 met de nieuwe regels zal gaan werken. Het doel hiervan
is dat het aanvragen van lwoo eenvoudiger en minder bureaucratisch wordt.

Aan het eind van schooljaar 2018-2019 zal de pilot geëvalueerd worden met
de vo-scholen, de pilot po-scholen en het samenwerkingsverband.
Pilot digitaal aanmelden en digitale oudercommunicatie
Na het positieve resultaat uit 2017-2018 is besloten de pilot digitaal
aanmelden met een jaar te verlengen en te verbreden. BOVO heeft de in de
evaluatie genoemde verbeterpunten opgepakt voor het tweede jaar van de
pilot. De leerlingen die digitaal zijn aangemeld, zijn bijvoorbeeld middels een
andere kleur duidelijker te onderscheiden in het aanmeldingsoverzicht. Het
aantal scholen dat meedeed aan de pilot in 2017-2018 (7) werd uitgebreid
naar 13. Aan het eind van schooljaar 2018-2019 zal de pilot wederom
geëvalueerd worden en de vervolgstappen voor de toekomst worden
vastgesteld.
Tegelijkertijd werd de functionaliteit uitgebreid met de mogelijkheid voor alle
ouders om het bericht van toelating in een eigen omgeving in POVO OT te
kunnen bekijken, naast het centraal verstuurde e-mailbericht. Dit betekent dat
ouders het bericht met het toelatingsbesluit, evenals de bevestiging van de
aanmelding:



structuur in werking trad. Vanaf dat moment kreeg BOVO een bestuurlijke
portefeuillehouder, de voorzitter van het platform van de gezamenlijke po- en
vo-schoolbesturen. Het SWVZHW was vanaf dat moment penvoerder. Een
groot aantal werkzaamheden van de stichting is nieuw opgedragen aan BOVO
Haaglanden en het liquidatieproces voor de stichting lag in handen van de een
vereffenaar, ondersteund door de programmamanager van BOVO, dat begin
2019 afgerond werd. Deze werkzaamheden kwamen bovenop het reguliere
takenpakket en hebben geleid tot een uitbreiding van formatie en verhoging
van de begroting. Vanaf de zomer tot eind 2018 is BOVO bezig geweest met
het werven en inwerken van nieuw personeel. Eind 2018 startte BOVO met
een voorstel en de samenstelling voor een nieuwe BOVO Klankbordgroep.
Een belangrijk onderdeel van de extra werkzaamheden was het op orde
brengen van de nieuw opgedragen taken en het zorgdragen van achterstallig
onderhoud op het gebied van contractbeheer en privacy. In samenwerking
met een juridisch adviesbureau is BOVO in 2018 gestart met het maken van
privacy impact assessments (PIA’s), het opstellen van (sub-)verwerkersovereenkomsten en het opstellen van een privacy beleid en verwerkersregister.

via een automatisch gegenereerde e-mail kunnen ontvangen, of
kunnen inzien in een eigen, afgeschermde omgeving binnen POVO OT.
Hiervoor worden ouders uitgenodigd door de po-school en maken
vervolgens zelf een account aan.

De opstart voor de productie van de vo scholengids was een andere
bijkomende taak. Na een overdrachtsbijeenkomst heeft BOVO de coördinatie
voor de productie overgenomen. Eind november werden de gidsen verspreid
onder de basisschoolverlaters in de regio.

Ouders kunnen er ook voor kiezen om niet via centrale berichtgeving
geïnformeerd te worden. Zij ontvangen dat het toelatingsbesluit via de voschool. Deze nieuwe functionaliteit zal in schooljaar 2018-2019 voor het eerst
gebruikt worden en aan het eind van het schooljaar geëvalueerd worden.

3.3. Gevolgen veranderde governance

Ook startte BOVO eind 2018 met het in kaart brengen van de stand van zaken
met betrekking tot de (digitale) Scholenwijzer en bijbehorende applicatie de
Wegwijzer, met name voor wat betreft de huidige werkafspraken en het
opschonen van de applicatie. BOVO is voornemens om de digitale
Scholenwijzer in 2019 verder te ontwikkelen, zodat deze weer voldoet aan de
wensen van deze tijd en van de gebruikers en eventueel in de toekomst de
papieren scholengidsen kan vervangen.

Rond de zomer nam BOVO afscheid van het Dagelijks Bestuur en de BOVO
Klankbordgroep, aangezien per 1 augustus 2018 de vernieuwde governance-

Als gevolg van de nieuwe wijze van besturen, onderging de eerstelijns
helpdesk een naamsverandering. De nieuwe Onderwijs Servicedesk
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Haaglanden draagt beter uit dat het niet alleen een eerstelijns helpdesk is voor
BOVO Haaglanden, maar ook een eerstelijns helpdesk voor de
onderwijsprogramma’s AanmeldenPO, VOROC/Spirit4You en de Scholenwijzer/Wegwijzer. Daarnaast ondersteunen de servicedesk medewerkers de
programmamanagers van BOVO en AanmeldenPO en het team van BOVO op
secretarieel en administratief gebied. In 2018 is het aantal fte’s van de
servicedesk uitgebreid, zodat er elke werkdag twee medewerkers aanwezig
kunnen zijn.

3.4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese wetgeving omtrent
gegevensbescherming in werking. Voor BOVO betekende de invoering hiervan
dat gebruikersovereenkomsten met externe partijen moesten worden
vernieuwd. Ook plaatste BOVO een privacy statement en cookiebeleid op de
website en zal er in het vervolg actief toestemming gevraagd worden bij het
gebruik van fotomateriaal.
In 2018 is ook een start gemaakt met aanpassingen in POVO OT, om volledig
te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Zo is onderzocht of er een mogelijkheid
kan worden ingebouwd voor gebruikers om zich aan of af te melden voor de
BOVO nieuwsbrieven. Daarnaast onderzocht OT nieuwe manieren van
inloggen (bijvoorbeeld met een controle code via sms). De ontwikkeling op dit
gebied zullen in 2019 voortgezet worden. Wijzigingen in POVO OT worden met
ingang van het schooljaar 2019-2020 geïmplementeerd.

3.5 Vooruitblik op 2019
In schooljaar 2018-2019 zullen 6831 basisschoolverlaters via de BOVO
procedure de overstap maken naar het vo. Met de mooie resultaten van het
eerste jaar van de nieuwe procedure, zal deze op grote lijnen ongewijzigd
blijven. Wel zijn verbeterpunten, zowel inhoudelijk als digitaal, vanuit de
verschillende evaluaties meegenomen voor het tweede jaar. Dit betekent dat
bijvoorbeeld verschillende formulieren verbeterd zijn, dat er nieuwe
functionaliteiten zijn ingebouwd in de applicatie (zoals voor de
oudercommunicatie) en dat het voor scholen inzichtelijk gemaakt is als een
leerling ook in een andere regio is aangemeld.
Om ook op het beleidsmatige vlak meer cyclisch en planmatig te kunnen
werken, heeft BOVO Haaglanden voor 2019 een jaarplan geschreven, waarin
de speerpunten voor de uitvoering van de BOVO-procedure (vanuit de
evaluaties 2017-2018) als doelstellingen voor de ontwikkeling van de nieuwe
organisatie zijn uiteengezet. Deze speerpunten en doelstellingen zijn:









Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
Informatievoorziening en communicatie richting ouders
Informatievoorziening en communicatie richting scholen
Omliggende regio’s
Vormgeven nieuwe organisatie (team en taken)
Doorontwikkeling Scholenwijzer/Wegwijzer
Verdere inbedding Onderwijs Servicedesk Haaglanden
Vernieuwde governance (nieuwe klankbordgroep)

In het jaarverslag 2019 zal BOVO Haaglanden rekenschap afleggen over deze
speerpunten en doelstellingen.
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Samenwerking met partners
Om de overstap po-vo in de BOVO regio Haaglanden vorm te geven, werkt
BOVO Haaglanden met meerdere partijen samen, te weten:






















po- en vo-schoolbesturen
medewerkers van de po- en vo-scholen
het samenwerkingsverband po (SPPOH)
het samenwerkingsverband vo (SWVZHW)
gemeente Den Haag
gemeente Rijswijk
gemeente Leidschendam-Voorburg
omliggende gemeenten van de BOVO regio Haaglanden
Stichting Digitaal Leren (tot 1-8-2018)
Onderwijs Transparant
Muismedia
Van Doorne Advocaten
Van Dun & Partners
afdelingen POVO van de G4
de sectorraden PO raad en VO raad
het ministerie OC&W
678 Onderwijsadvisering
Haags Centrum voor Onderwijs (HCO)
A-VISION
SKREPR
RQCC

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.
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Overzicht gebruikte afkortingen
APW
BOVO
BSA
CAP
CvTE
HCO
ISK
Lwoo
OKR
Po
POVO OT
Pro
SPPOH
SEM
SWVZHW
Vmbo
Vo
Vso
DA STB

Advies- en plaatsingswijzer
Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs
Basisschooladvies
Capaciteitenonderzoek (intelligentieonderzoek)
Commissie voor Toetsen en Examens
Haags Centrum voor Onderwijsadvies
Internationale Schakelklas
Leerwegondersteunend onderwijs
Onderwijskundig rapport
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
“Deferred Acceptance, Single-Tie-Breaking”, systeem voor de
centrale loting en matching

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
Programmamanager BOVO: Mattanja Kats
Beleidsmedewerker BOVO: Maarten Hooghiemstra (tot september 2018)
Beleidsmedewerker BOVO: Marcel Klazen (vanaf november 2018)
Beleidsmedewerker digitale verwerking: Erneke van den Beukel
Communicatiemedewerker: Judith Lommel (vanaf augustus 2018)
Secretarieel- en applicatie ondersteunend medewerker: Marijke de Kort (t/m
december 2018)
Applicatie ondersteunend medewerker: Ronneke Borsboom (vanaf november 2018)
Onderwijs Servicedesk Haaglanden: Silvana Contino, Ikrame Elqoraychy, Alyssa
Hofman (vanaf (augustus) 2018)
Contactgegevens
Regulusweg 11
2516 CA, Den Haag
www.bovohaaglanden.nl
servicedesk@bovohaaglanden.nl
070 315 63 50
Colofon
Aan dit jaarverslag werkten
mee
Tekst: Judith Lommel en team BOVO
Eindredactie: Marja Eestermans
Vormgeving: Judith Lommel

Het BOVO Jaarverslag 2018 is vastgesteld in juni 2019.
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BOVO Haaglanden – 2019
www.bovohaaglanden.nl
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