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Inleiding
Voor u ligt het BOVO-procedureboek 202-2021. In dit boek zijn alle procedures omschreven
zoals ze in een normaal jaar van toepassing zouden zijn. We weten allemaal dat het
huidige jaar, net als het vorige jaar, geen normaal jaar zal zijn. De coronapandemie
zorgt voor veel aanpassingen in ons leven. Dagelijks, privé en zakelijk. Daar waar het
moet, passen we ons aan als de maatregelen daar om vragen. We zorgen ervoor dat u
bijtijds op de hoogte wordt gesteld van eventuele aanpassingen in onze procedure via
nieuwsbrieven en de website . Ook in deze bijzondere tijd zet het BOVO team zich in
om alle kinderen in onze regio te plaatsen op een passende plek binnen het voortgezet
onderwijs. Aan die intentie is niets veranderd.
In dit BOVO-procedureboek 2020-2021 vindt u de belangrijkste regels en afspraken
voor de overstap van leerlingen van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet
onderwijs (vo) in de BOVO regio Haaglanden. Het gaat zowel om landelijke wet- en
regelgeving als regionale afspraken. De afspraken tussen de schoolbesturen van Den
Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk om de overstap van het po naar het vo voor
iedere leerling zo eerlijk en ongehinderd mogelijk te laten verlopen, vormen de basis van
de jaarlijkse BOVO-procedure.

Leeswijzer
Dit procedureboek biedt informatie die van belang is voor po- en vo-medewerkers die
betrokken zijn bij de overstap van leerlingen uit groep 8 naar het vo.
Hoofdstuk 1 – 5: 	opstartfase tot januari: toetsen, toelatingsbeleid vo,
basisschooladvies (BSA) en onderwijskundig rapport (OKR).
Hoofdstuk 6:
passend onderwijs
Hoofdstuk 7 – 9: periodes van oriënteren, aanmelden, behandelen en toelaten.
Hoofdstuk 10:
eindtoets po
Hoofdstuk 11:
informatie over BOVO Hooglanden.
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We raden u aan om het procedureboek in zijn geheel te lezen, ook als u de procedure al
eerder heeft doorlopen. Gedurende de rest van het schooljaar kunt u het procedureboek
als naslagwerk gebruiken. De procedure is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van
schooljaar 2019-2020.

Website
Naast het procedureboek vindt u veel informatie over de procedure op de vernieuwde
website www.bovohaaglanden.nl. Hier staat informatie over de verschillende stappen
in de procedure, over bijeenkomsten, lwoo, praktijkonderwijs en de benodigde toetsen.
Alle documenten en publicaties vindt u in de mediatheek. Ook vindt u hier (visueel)
materiaal voor het informeren van ouders. Voor ouders zelf is een apart deel van de
website ingericht

Nieuwsbrieven
Regelmatig ontvangt u van ons nieuwsbrieven met belangrijke informatie voor dat
moment. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Maak een account aan in POVO OT of stuur
een mail naar de servicedesk: servicedesk@bovohaaglanden.nl. De nieuwsberichten die
wij gedurende het jaar versturen, kunt u terugvinden in Onderwijs Transparant, onder
het kopje Help > Handleidingen.
We hopen dat we iedereen die betrokken is bij de overstap van leerlingen, hiermee
voldoende
Namens het BOVO-team,
Conny Hartman
Programmamanager BOVO Haaglanden

Wijzigingen in de procedure voor
schooljaar 2020-2021
• De BOVO-procedure in 2020-2021 is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van vorig
schooljaar. De belangrijkste veranderingen zijn:
• Bij het oriëntatieformulier in OT wordt nu apart aangegeven wat het voorlopige
basisschooladvies is. Bij het aanmeldformulier met voorkeurslijst in januari wordt
dan het definitieve basisschooladvies uit het onderwijskundig rapport weergegeven.
Er wordt dus twee keer een advies ingevuld.
• Vanwege de coronamaatregelen hebben we de procedure moeten opschuiven.
Aanmelden in periode 1 is van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 5 maart. In dit
procedureboek zijn alle data hierop aangepast.

In verband met de beperkingen als gevolg van het coronavirus hebben de gezamenlijke
po- en vo-schoolbesturen afspraken gemaakt over de komende oriëntatieperiode:
1. De open dagen/voorlichtingsactiviteiten vinden plaats gedurende de afgesproken
periode in het BOVO-tijdpad, t.w. vanaf 4 januari 2021 tot en met 12 februari 2021.
2. De open dagen/voorlichtingsactiviteiten zijn primair bestemd voor de kinderen in
groep 8. Voor kinderen uit groep 7 kan op een later moment in het schooljaar een
(alternatief) programma worden aangeboden.
3. Vo-scholen organiseren de open dagen/voorlichtingsactiviteiten naar eigen inzichten,
met dien verstande dat
• alle activiteiten plaatsvinden met inachtneming van de geldende RIVM-richtlijnen;
• voor alle activiteiten geldt dat per kind max. 1 ouder/verzorger mee mag;
• activiteiten bij voorkeur plaatsvinden buiten reguliere po-schooltijden
(woensdagmiddag, avonduren, weekeinde).
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4. Als (fysieke) open dagen/voorlichtingsactiviteiten niet mogelijk zijn vanwege het
coronavirus, organiseert de vo-school een alternatief programma voor kinderen en
ouders op digitale wijze (bijv. een virtuele rondleiding).
5. Scholen maken uiterlijk op 16 november via de website van de school bekend op
welke wijze en wanneer de open dagen/voorlichtingsactiviteiten plaatsvinden.
6. Bestaande afspraken omtrent werving zijn onverkort van kracht.
7. Voor het praktijkonderwijs zijn geen aanvullende afspraken gemaakt. De
oriëntatieperiode voor het pro loopt van 7 november 2020 t/m 12 februari 2021. De
werkwijze omtrent voorlichtingsactiviteiten op de praktijkscholen passen binnen
de huidige coronamaatregelen. Logischerwijs geldt ook voor het pro dat
activiteiten worden aangepast als de RIVM-richtlijnen daarom vragen.
Indien er gedurende het schooljaar blijkt dat wijzigingen in de procedure noodzakelijk
blijken vanwege aangescherpte coronamaatregelen, dan informeren wij je via
nieuwsbrieven en de website.
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1 Start schooljaar
Bij de overstap van po naar vo hebben po-scholen een verantwoordelijke taak. Zij
bepalen immers het basisschooladvies (BSA), vullen het onderwijskundig rapport
(OKR) in en communiceren hierover met ouders. Ook de vo-scholen beginnen het
schooljaar met een aantal belangrijke voorbereidingen op de aanmeldingen. In dit
hoofdstuk besteden we aandacht aan de belangrijkste onderdelen van dit proces.

1.1

Voorbereidingen door het po

1.1.1

De overstap voor ouders inzichtelijk maken

Uiterlijk 1 oktober 2020 publiceren po-scholen op de eigen website en/of in de
schoolgids hoe het proces van de overgang po-vo verloopt. Hierbij wordt in ieder geval
aangegeven hoe het BSA tot stand komt, wanneer ouders worden geïnformeerd over het
OKR en hoe de school met de eindtoets omgaat. Het proces van de overgang po-vo legt
een school ter goedkeuring voor aan het eigen schoolbestuur. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.bovohaaglanden.nl.

1.1.2

BOVO-presentatie voor ouderavond

Po-scholen verzorgen aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor
ouders. Ter ondersteuning stelt BOVO een presentatie beschikbaar via de website,
met een toelichting op de overstap naar het vo en alles rondom de BOVO-procedure.
U vindt deze presentatie in de mediatheek op www.bovohaaglanden.nl.

1.1.3

Handelingen in Onderwijs Transparant

De digitale applicatie Onderwijs Transparant (POVO OT) maakt het mogelijk de overstap
van elke leerling te volgen en informatie tijdig en veilig over te dragen. Po-scholen zetten
alle schoolverlaters aan het begin van het schooljaar in POVO OT. De handleidingen voor
het gebruik van POVO OT zijn te downloaden in de applicatie van POVO OT onder het
kopje Help > Handleidingen.
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1.1.4

Digitale berichtgeving naar ouders

Alle ouders hebben de mogelijkheid om de bevestiging van de aanmelding en het
bericht met het toelatingsbesluit digitaal van BOVO te ontvangen. Hiervoor kunnen
ouders kiezen uit een automatisch gegenereerde e-mail of een inlog in een ouderdeel
van POVO OT (de ouderinlog). Zie voor meer informatie over de digitale berichtgeving
naar ouders paragrafen 8.6 en 9.2.4. Om de ouders deze mogelijkheid te kunnen bieden,
inventariseren de po-scholen in de periode september-november welke keuze de ouders
van hun basisschoolverlaters maken en controleren ze of de contactgegevens (e-mail en
mobiele nummer) correct zijn verwerkt in POVO OT. Vanaf medio november kan de keuze
van de ouders worden verwerkt in POVO OT. Het is belangrijk dat alle gegevens verwerkt
zijn, en de accounts geactiveerd zijn wanneer de eerste aanmeldperiode op 6 februari
2021 start.
let op: voor de werkwijze omtrent digitaal aanmelden en welke gegevens van ouders u

daarvoor nodig hebt, zie paragraaf 8.6

1.1.5

Bijeenkomsten voor het po

In september verzorgt BOVO twee bijeenkomsten voor het po: één over de procedure +
testen en toetsen en één over het gebruik van de technische applicatie POVO OT.
De bijeenkomsten zijn voor leraren, intern begeleiders of andere medewerkers die nog
niet (goed) bekend zijn met de overstap van po naar vo.
Tijdens de bijeenkomst over de procedure, op 23 en 30 september, ‘lopen’ we het
schooljaar door. We besteden aandacht aan de regionale BOVO afspraken, het
jaaroverzicht, het basisschooladvies, het onderwijskundig rapport, de verschillende
onderwijstypen op het vo en de toetsen en testen die nodig zijn als een kind naar het
leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs gaat.
Tijdens de bijeenkomst over POVO OT, op 1 en 7 oktober, leert u alles over de digitale
applicatie POVO OT. In een middag krijgt u de nodige tools om daarna zelf met de
applicatie te kunnen werken.

let op: wanneer nodig vanwege de coronamaatregelen zullen de bijeenkomsten dit jaar

een andere (digitale) invulling/vorm krijgen.

1.2

Voorbereidingen door het vo

1.2.1

Aanleveren gegevens voor de Scholenwijzer

Voor de oriëntatie op vo-scholen gebruiken ouders de website scholenwijzer.denhaag.nl.
De vo-scholen dragen er zorg voor dat de eigen scholenpagina op deze website actueel is
voor wat betreft hun aanbod, brugperiode, open dagen, contactgegevens en dergelijke.
Aanpassingen aan de schoolpagina kunnen het hele jaar gedaan worden via de
applicatie ‘Wegwijzer’. In opdracht van de gemeente Den Haag voert BOVO het beheer
van de scholenwijzer website uit inclusief de applicatie wegwijzer.

1.2.2

Aanleveren van gegevens in POVO OT

Het gebruik van de voorkeurslijst is ongewijzigd. Ouders ontvangen van de po-school
een lijst met vo-scholen die één (of meer) brugklassen aanbieden, passend bij het
advies. Ten behoeve van deze lijst, geven vo-scholen in september/oktober op welke
brugklassen ze willen gaan aanbieden in het schooljaar 2021-2022, bijvoorbeeld een
havo-brugklas, een vwo-brugklas en een vwo-TTO brugklas. Aan elke brugklas koppelt
de vo-school het vereiste advies. Voor een havo-brugklas zijn bijvoorbeeld leerlingen
met een tl/havo-, een havo of havo/vwo-advies toelaatbaar.
Daarnaast geeft het vo de capaciteit van de brugklassen op en de voorrangsregels die zij
hanteren. Zie ook hoofdstuk 3 voor meer informatie over het toelatingsbeleid van het
vo.

Informatie over hoe om te gaan met toetsen M8, aanleveren van dossiers lwoo en
pro etc ontvangen jullie via de nieuwsbrieven. Het SWVZHW zal dit jaar coulant
zijn in de beoordeling van aanvragen lwoo en tlv. In H2 staat de reguliere
werkwijze omtrent toetsen lwoo en pro beschreven.
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2 Toetsen voor pro en lwoo
Leerlingen die overstappen naar het praktijkonderwijs (pro) of het vmbo met
leerwegondersteuning (lwoo), moeten voldoen aan wettelijk vastgestelde
criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op didactisch onderzoek (leerachterstanden),
intelligentieonderzoek en eventueel sociaal-emotioneel onderzoek. Voor zowel
het intelligentieonderzoek als sociaal-emotioneel onderzoek is toestemming van
ouders nodig. Het onderzoek wordt al vroeg in het schooljaar uitgevoerd. BOVO
faciliteert het scholenveld met twee vergoedingsregelingen.
let op: alle noodzakelijke informatie wordt uitgebreid toegelicht in het document

‘Toetsen en testen lwoo/pro’ (te vinden op www.bovohaaglanden.nl)

2.1

Didactisch onderzoek (leerachterstanden)

Een leerling komt in aanmerking voor pro of lwoo als zijn/haar leerachterstanden aan
bepaalde criteria voldoen. De leerachterstanden worden gemeten door middel van
toetsen die de po-school afneemt en beoordeelt op de didactische gebieden: begrijpend
lezen, technisch lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. De criteria hiervoor zijn:
• voor pro: op minimaal twee gebieden een leerachterstand van ≥ 50%. Eén van deze
gebieden betreft begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen;
• voor lwoo: op minimaal twee gebieden een leerachterstand van ≥ 25% en < 50%.
Eén van deze gebieden betreft begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen.
De didactische toetsen die po-scholen afnemen moeten voldoen aan de volgende eisen:
• ze staan vermeld in de ‘Regeling toegestane instrumenten voor pro en lwoo
2021-2022’, die wordt gepubliceerd in de Staatscourant (te vinden in de mediatheek
op www.bovohaaglanden.nl);
• ze worden afgenomen op een niveau dat past bij de leerling (toetsen op maat);
• ze dienen van recente datum te zijn, dat wil zeggen afgenomen in het schooljaar
2020-2021.
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2.2

Intelligentieonderzoek

Een capaciteiten-/intelligentieonderzoek is nodig wanneer de leerling op basis van
de didactische toetsen in aanmerking komt voor pro of lwoo. Po-scholen kunnen
dit onderzoek zelf organiseren of gebruik maken van de vergoedingsregeling voor
intelligentieonderzoek (CAP) van BOVO.
In september ontvangen po-scholen een mailing van BOVO over deelname aan de
vergoedingsregeling CAP. De school meldt een leerling aan via POVO OT en vraagt
ouders om toestemming om het onderzoek af te laten nemen. Het Haags Centrum voor
Onderwijsadvies (HCO) neemt daarna contact op met de po-school voor de afname van
het intelligentieonderzoek. De intelligentieonderzoeken zijn een klassikale afname van
de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) of de Adaptieve Digitale
Intelligentietest (ADIT). Na de afname wordt het intelligentieonderzoek door het
onderzoeksbureau gescoord en wordt de uitslag, inclusief profielbladen, toegevoegd
aan het OKR in POVO OT. (zie verder ‘toetsen lwoo/pro’ op www.bovohaaglanden.nl)
let op: scholen krijgen de onderzoekskosten vergoed voor leerlingen met het

basisschooladvies pro of vmbo met lwoo. De kosten voor onderzoek van leerlingen
die geen basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen, komen voor rekening van
de basisschool.

2.3

Sociaal-emotioneel onderzoek

Wanneer de uitslag van het intelligentieonderzoek tussen een score van 91 t/m 120
uitkomt, is het nodig om aansluitend sociaal-emotioneel onderzoek af te nemen.
Dit is alleen van toepassing op lwoo-leerlingen. Po-scholen kunnen dit onderzoek
zelf organiseren of ervoor kiezen dit onderzoek te laten lopen via de BOVOvergoedingsregeling sociaal-emotioneel onderzoek (SEM). In oktober ontvangen
po-scholen informatie van BOVO over hoe zij hieraan kunnen deelnemen. Het sociaalemotioneel onderzoek dat via de vergoedingsregeling kan worden afgenomen,
behelst de digitale vragenlijsten Docenten Vragenlijst (DVL) en de Leermotivatietest
(LMT). Onderzoeksbureau A-VISION verstrekt en verwerkt deze vragenlijsten.

Stroomschema lwoo en pro
Leerachterstand ≥ 25%?
Ja
Minimaal op 2 leergebieden,
waarvan één gebied op BL of IR. Nee

Regulier onderwijs
www.bovohaaglanden.nl

Leerachterstand 25% - 50%?
Minimaal op 2 leergebieden,
waarvan één gebied op BL of IR.

Ja
Nee

Leerachterstand ≥ 50%?

Minimaal op 2 leergebieden,
waarvan één gebied op BL of IR.

IQ score
> 120
91 t/m 120
81 t/m 90
75 t/m 80

Regulier onderwijs
Sem problematiek
aantoonbaar?

Nee
Ja

…

Leerachterstand wijst op lwoo
IQ wijst op pro

…

Leerachterstand wijst op pro
IQ wijst op lwoo

75 t/m 80
60 t/m 74
< 60

Lwoo
Beleidsruimte lwoo óf
pro: school geeft een
gedegen motivering
Pro
Zmlk

Om voor lwoo of pro in aanmerking te komen, dienen leerlingen aan de volgende criteria te voldoen:
Lwoo
• Leerachterstand 25% - 50%;
• minimaal op 2 domeinen;
• waarvan 1 BL of IR.

Pro
• Leerachterstand ≥ 50%;
• minimaal op 2 domeinen;
• waarvan 1 BL of IR.

Leergebieden
TL = Technisch lezen
BL = Begrijpend lezen
SP = Spelling
IR = Inzichtelijk rekenen

Afkortingen
Lwoo = Leerwegondersteunend onderwijs
Pro = Praktijkonderwijs
onderwijs
Pro = Praktijkonderwijs
Sem = Sociaal Emotioneel (onderzoek)
Zmlk = Zeer moeilijk Lerende Kinderen

De uitslag wordt automatisch verwerkt in het OKR. De onderzoeken die via de BOVOvergoedingsregeling worden gedaan, worden bekostigd door het SWVZHW (zie verder
‘toetsen lwoo/pro’).
let op: sociaal-emotionele problematiek alléén is niet voldoende om in aanmerking

te komen voor lwoo. De sociaal-emotionele problematiek moet in relatie staan tot de
leerprestaties (leerachterstanden en IQ). Daarnaast is een geschreven conclusie van een
bevoegd professional vereist die een relatie legt tussen de leerprestaties en de sociaalemotionele problematiek.
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Telefoon: 070 315 63 50
servicedesk@bovohaaglanden.nl
www.bovohaaglanden.nl

Kijk voor meer informatie over toetsen en testen op www.bovohaaglanden.nl
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3 Toelatingsbeleid vo
Binnen de kaders van de landelijke wet- en regelgeving en de regionale afspraken
formuleren vo-scholen in de BOVO-regio Haaglanden hun eigen toelatingsbeleid
voor basisschoolverlaters.

3.1

Regionale afspraken

Het VO Platform, het overlegorgaan van alle vo-besturen, heeft afspraken gemaakt over
het toelatingsbeleid. De directie of het bestuur van de vo-school is het aanspreekpunt
voor vragen, opmerkingen of klachten rondom het toelatingsbeleid. BOVO heeft geen
zeggenschap over het toelatingsbeleid van vo-scholen.

3.2

Publiceren van het toelatingsbeleid

Elke vo-school plaatst het door het bevoegd gezag goedgekeurde toelatingsbeleid
uiterlijk 1 november met een directe link op de homepage van de schoolwebsite en
op de website scholenwijzer.denhaag.nl. Het toelatingsbeleid van de vo-school bevat
een beschrijving van de grondslag of identiteit van de school en de aangeboden
schoolsoorten. Daarnaast vermeldt het de capaciteit, bijzondere inrichting,
eventuele voorrangsregels (inclusief de volgorde van toepassing) en de werkwijze bij
overaanmelding (decentrale loting).
De vo-scholen vermelden de totale capaciteit (totaal aantal lesplaatsen in leerjaar 1),
met de gewenste onderverdeling in percentage voor de brugklastypen. Bij elk brugklas
type worden de mogelijke BSA’s vermeld. Een voorbeeld: een school voor vmbo tl tot en
met vwo heeft 150 plaatsen in het eerste leerjaar en streeft hierbij naar een verdeling van
33% voor de vmbo tl/havo-groep (met adviezen vmbo tl, vmbo tl/havo en havo), 33%
voor de havo/vwo-groep (met adviezen havo, havo/ vwo), en 33% voor de vwo-groep
(met advies vwo).
De vermelde capaciteit is een streefindeling, maar helpt ouders de kans op plaatsing
inschatten. Er is geen garantie dat de gepubliceerde indeling wordt gerealiseerd.
Het daadwerkelijke aantal aanmeldingen per niveau bepaalt het definitieve aantal
klassen per brugklastype. Schuiven in de capaciteit is toegestaan. Echter, wanneer op
1 november is gecommuniceerd dat leerlingen met een bepaald basisschooladvies
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terecht kunnen op de vo-school, kan de school later niet besluiten dat niveau onderwijs
niet meer te bieden.
In september ontvangen de vo-scholen een instructie om de zojuist beschreven
informatie over het toelatingsbeleid op de juiste manier in POVO OT en in de applicatie
van de Scholenwijzer te plaatsen.

3.3

Voorrangsregels

Vo-scholen met overaanmelding aan het einde van de eerste aanmeldperiode passen
eventuele voorrangsregels en/of loting toe. Een vo-school kan leerlingen die aan een
specifieke voorwaarde voldoen, met voorrang toelaten. De voorrangsregels staan in het
toelatingsbeleid van de vo-school. Een vo-school kan één, twee of drie voorrangsregels
van toepassing verklaren. Ook benoemt elke school de volgorde van toepassing.
let op: voorrangsregels worden alléén toegepast in de eerste aanmeldperiode bij het

plaatsen van leerlingen op de vo-school van eerste keuze.

3.3.1

Toegestane voorrangsregels in schooljaar 2020-2021

In schooljaar 2020-2021 zijn drie voorrangsregels toegestaan:
• voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school
van eerste keuze;
• voorrang op de school van aanmelding voor kinderen van personeelsleden werkzaam
op de school van eerste keuze;
• met betrekking tot het onderwijskundig concept geldt de volgende voorrangsregel:
een vo-school met traditioneel vernieuwingsonderwijs (Dalton, Montessori, Vrije School)
mag voorrang verlenen aan leerlingen afkomstig van een basisschool met hetzelfde
traditionele vernieuwingsonderwijs. Het staat Dalton-vo-scholen en Montessori-voscholen bovendien vrij om voorrang te verlenen aan leerlingen van resp. Montessorien Dalton-basisscholen. De vo-scholen geven dit expliciet aan op hun website.

Dit betekent dat Montessori- en Dalton-vo-scholen voorrang mogen verlenen aan
leerlingen van Montessori- en/of Dalton-basisscholen. De vo- Vrije School mag voorrang
verlenen aan leerlingen van de po- Vrije Scholen.
let op: vermeld duidelijk op uw website of u deze voorrangsregel hanteert en voor

welk traditioneel vernieuwingsonderwijs dit geldt. Van belang is dat u goed kunt
onderbouwen waarom een voorrangsrecht toekomt aan leerlingen van een basisschool
met eenzelfde (of vergelijkbaar) onderwijskundig concept.

3.3.2

Hardheidsclausule: voorrang door bijzondere omstandigheden

In bepaalde gevallen mag een vo-school leerlingen vanwege zwaarwegende sociale of
medische omstandigheden met voorrang toelaten. Vo-scholen maken dan gebruik van
de zogenaamde hardheidsclausule. Dit mag bij maximaal 2 procent van de
aangemelde leerlingen.
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4 Basisschooladvies (BSA) en voorkeurslijst
Po-scholen geven alle groep 8 leerlingen een basisschooladvies (BSA). Zoals
beschreven in de wet eindtoetsing po, is in de BOVO-regio Haaglanden het BSA
leidend bij de toelating tot het (reguliere) vo. De po-school baseert het BSA op de
leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling
gedurende de basisschoolperiode. Het BSA met bijbehorende onderbouwing wordt
aan het vo overgedragen middels het OKR.
let op: Voor ondersteuningsvormen in het kader van passend onderwijs (lwoo, pro en

vso) is het BSA niet leidend.

4.1

Mogelijke basisschooladviezen

In de BOVO-regio Haaglanden zijn de volgende basisschooladviezen mogelijk:
• praktijkonderwijs
• vmbo-basisberoepsgericht
• vmbo-basisberoepsgericht t/m vmbo-kaderberoepsgericht
• vmbo-kaderberoepsgericht
• vmbo-kaderberoepsgericht t/m vmbo-theoretisch gericht
• vmbo-theoretisch gericht
• vmbo-theoretisch gericht t/m havo
• havo
• havo t/m vwo
• vwo
• vso
Aan een vmbo-advies kan lwoo worden toegevoegd. In het document “onderwijstypen
vo” (zie de online mediatheek) vindt u uitgebreide inhoudelijke informatie over deze
vo-onderwijstypen.

4.1.1

Advies Kopklas en Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

Sommige leerlingen komen op grond van taalachterstand in aanmerking voor de
Kopklas of de EOA (voorheen ISK). Dit zijn tijdelijke onderwijsvoorzieningen van waaruit
een leerling kan doorstromen naar een van bovengenoemde onderwijstypen.
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4.2

Opstellen van het basisschooladvies

Meerdere personen van de po-school bespreken het BSA en stellen het BSA daarna
gezamenlijk vast. Bij voorkeur gebeurt dit door een ‘schoolverlaterscommissie’. Naast
de directie, intern begeleider/bovenbouwcoördinator en leerkracht groep 8, is hierbij
de leerkracht van de leerling van groep 7 en liefst ook die van groep 6 betrokken.
De school legt het BSA vast in het OKR. Duidelijke motivering van het BSA en een zo
volledig mogelijke invulling van het OKR ondersteunen de communicatie met ouders
en de vo-school en geven alle partijen inzicht in de totstandkoming. De toevoeging van
toetsscores uit groep 6, 7 en 8 van het leerlingvolgsysteem dragen hieraan in belangrijke
mate bij. Schoolbesturen gaan na of elke po-school een kwalitatief zorgvuldig proces
hanteert bij de verwijzing naar vo. Hierbij maken scholen gebruik van de handreiking
van de Stichting Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS). Zie hiervoor de website
http://www.vanponaarvo.nl

4.2.1

Meerjaren adviseringsbeleid

Van po-scholen wordt verwacht dat zij in groep 6 en 7 al nadenken over het uiteindelijke
BSA en hier hun beleid op maken. We spreken van een meerjaren adviseringsbeleid. Een
dergelijk beleid vergroot de zorgvuldigheid rondom het BSA en bereidt ouders voor op
het BSA in groep 8. Po-scholen kunnen het meerjaren adviseringsbeleid op eigen wijze
invullen.

4.2.2

Voorlopig BSA

Ouders worden op tijd geïnformeerd over het BSA, zodat zij zich kunnen oriënteren op
goed aansluitende vo-scholen. Direct na de kerstvakantie starten vo-scholen met de
open dagen. Het is daarom belangrijk dat po-scholen vóór de kerstvakantie aan ouders
het voorlopige BSA laten weten. Het voorlopig BSA mag ook eerder (bijvoorbeeld eind
groep 7) worden gegeven. In dit geval wordt van po-scholen verwacht dat zij voor de
kerstvakantie in groep 8 nagaan of het voorlopig BSA nog klopt.
Vanaf begin november kunnen po-scholen vanuit POVO OT een oriëntatieformulier
uitprinten voor ouders, met het voorlopige BSA en een overzicht van bijpassende
vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden. Als er sprake is van een meervoudig advies of

als er twijfel bestaat over het voorlopige BSA, is het van belang ouders te adviseren om
zich breed te oriënteren op het vo. Dit geldt met name als een leerling op de grens zit van
vmbo-kader/vmbo-tl en vmbo-tl/havo. Ouders kunnen bij de oriëntatie gebruik maken
van de website scholenwijzer.denhaag.nl.
let op: de oriëntatieperiode voor het praktijkonderwijs start op zaterdag 7 november

2020. Leerlingen die naar het pro gaan ontvangen uiterlijk op vrijdag 6 november 2020
het voorlopige BSA met oriëntatieformulier van de basisschool.

4.2.3

Definitief BSA

Vóór de start van de eerste aanmeldperiode (op zaterdag 6 februari 2021) dienen
alle schoolverlaters een definitief BSA te ontvangen. Dit betekent dat po-scholen het
definitieve BSA uiterlijk vrijdag 5 februari 2021 vaststellen en delen met de ouders.

4.3.1

Werkwijze APW

De po-school bepaalt eerst zelf het BSA voor elke leerling. Daarna kan de school in POVO
OT de APW toepassen. Daarbij wordt gekeken naar de resultaten van de toetsen uit de
groepen 6 t/m 8 van het Cito-(leerling)Volgsysteem op het gebied van Nederlandse taal
en rekenen1. Dit kan leiden tot een van de volgende profielen:
• Basisprofiel: bij een basisprofiel komen de Cito-toetsresultaten overeen met de
normen die de APW stelt aan het gegeven BSA. Indien het BSA en de APW met elkaar
overeenstemmen heeft dit geen verdere toelichting nodig.
• Toelichtingsprofiel: bij een toelichtingsprofiel komen de toetsresultaten niet overeen
met de normen die de APW stelt aan het gegeven BSA. De po-school bespreekt de
betreffende leerling nog een keer intern en kan vervolgens besluiten het BSA bij te
stellen of te handhaven met een onderbouwing.

moet zijn. Na 1 maart mag een BSA alleen nog worden aangepast op basis van een
hogere score op de eindtoets.

In POVO OT is een stappenplan voor het exacte gebruik van de APW voor zowel po als vo
beschikbaar onder het menu ‘Handleidingen’. Als voor aangemelde leerlingen de APW is
ingevuld en definitief gemaakt, is het eindresultaat zichtbaar in het overzicht APW en in
de bijlagen van het OKR.

4.3

4.4

let op: landelijke regelgeving stelt dat jaarlijks op 1 maart het definitieve BSA gegeven

Regionale advies- en plaatsingswijzer (APW)

In POVO OT is voor alle po-scholen de regionale advies en plaatsingswijzer (APW)
beschikbaar. De APW is een hulpmiddel bij de overstap po-vo en heeft verschillende
functies. De APW is een hulpmiddel bij:
• het opstellen van het BSA;
• de onderbouwing van het advies in gesprekken met ouders;
• het gesprek tussen po en vo en het plaatsen van leerlingen in de juiste brugklas.
Het gebruik van de APW is voor po-scholen is niet verplicht. De schoolbesturen bepalen
of het gebruik van de APW verplicht is voor hun scholen of dat de scholen zelf bepalen
op welke manier zij zich verantwoorden over hoe zij de kwaliteit van hun advisering
waarborgen (“pas toe of leg uit”).

Wanneer de uitslag van de eindtoets een hoger advies aangeeft dan het oorspronkelijke
BSA, dan is de po-school verplicht het BSA te heroverwegen. Een heroverweging
betekent dat de po-school het oorspronkelijke BSA nogmaals intern bespreekt en
beslist of dit naar boven wordt bijgesteld. Zie hoofdstuk 10.3 voor een uitgebreidere
beschrijving van de stappen bij een heroverweging van het BSA. Het advies wordt
niet aangepast wanneer uit de eindtoets een gelijk of lager advies komt dan het
oorspronkelijke BSA.

Het ministerie roept het po op om ruimhartig te adviseren en het vo om
ruimhartig te plaatsen. Geef zoveel mogelijk het voordeel van de tijfel. Zoals het
ernaar uitziet zal de eindtoets dit jaar doorgaan. Welke effecten dit zal hebben
op de advisering is nog niet duidelijk.

1
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Heroverweging basisschooladvies na eindtoets

Het betreft de volgende toetsen: Begrijpend lezen (versie 2.0 en 3.0), Rekenen-wiskunde (versie 2.0 en
3.0), Spelling (versie 2.0 en 3.0) (niet werkwoorden), DMT (versie 2009 en 2018 ) kaart 1, 2 en 3 voor
technisch lezen.
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5. Het onderwijskundig rapport (OKR)
Scholen zijn verplicht een OKR op te stellen voor alle leerlingen die de school
verlaten. In de BOVO-regio Haaglanden wordt gewerkt met een digitaal leerlingrapport in POVO OT. De po-school bepaalt per leerling welke leer- en begeleidings
gegevens op het moment van de overstap relevant en noodzakelijk zijn om over te
dragen. Het OKR wordt aangevuld met relevante bijlagen. Een vo-school waarop de
leerling wordt aangemeld kan het OKR via POVO OT lezen. Op deze manier kan elke
leerling op de best passende plek in het vo worden geplaatst.

5.1

Inhoud OKR

Het OKR bevat in ieder geval de volgende gegevens:
• NAW-gegevens van de leerling, ouders en school;
• de leervorderingen en cognitieve capaciteiten;
• de ontwikkeling en het gedrag van de leerling;
• het BSA;
• eventuele extra ondersteuning en begeleiding;
• gegevens ouders/verzorgers.
Een po-school kan op verscheidene plekken in het OKR een toelichting geven. Een
toelichting is essentieel om de vo-school een duidelijk beeld te geven van de leerling.
Het OKR kan daarnaast worden aangevuld met bijlagen. Bijvoorbeeld: profielbladen,
onderzoeksrapportages, een groeidocument of een dyslexieverklaring (met goedkeuring
van de ouders).

5.1.1

Aanvullende gegevens voor leerlingen met een ondersteunings
behoefte

Het OKR biedt ruimte voor aanvullende gegevens als de leerling op het vo een (extra)
ondersteuningsbehoefte heeft, zoals:
• de geboden ondersteuning in het po;
• de ondersteuningsbehoefte volgens de po-school in het vo;
• en/of de ondersteuningsbehoefte volgens de ouders in het vo;
• een motivering voor de ondersteuningsvraag.
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5.2

Algemene verordening gegevensbescherming

Op het OKR is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2 van toepassing.
Deze wet stelt dat informatie over grensoverschrijdend of strafbaar gedrag, externe
begeleiding, gezondheid of een traumatische ervaring alleen mag worden uitgewisseld
als dit van belang is voor het verzorgen van het onderwijs aan de leerling. Gegevens
over godsdienst, geboorteland en datum van vestiging in Nederland mogen niet worden
toegevoegd aan het OKR. Wel mag er worden aangegeven sinds wanneer de leerling
onderwijs in Nederland volgt.

5.3

Informeren en zienswijze ouders

Ouders hebben het recht om het OKR van hun kind in te zien voordat dit wordt
overgedragen aan het vo. De po-school heeft een wettelijke verplichting om ouders
actief te informeren over de inhoud van het OKR en de bijlagen. BOVO adviseert
po-scholen om met de ouders te bespreken welke informatie wordt overgedragen en
waarom. Het advies is ook om ouders een afschrift te geven van het OKR en de bijlagen
(uitgeprint of als beveiligde pdf). Officieel dient de po-school het moment van gegeven
inzage vast te leggen en toe te voegen aan het leerlingdossier (bijvoorbeeld door
ondertekening van het OKR door de ouders). Dit geeft aan dat de informatieplicht is
nageleefd.
Als ouders het niet eens zijn met de inhoud van het OKR, gaat de po-school met de
ouders in gesprek. De po-school is niet verplicht de inhoud van het OKR te wijzigen,
tenzij het foutieve persoonsgegevens betreft. Wel hebben ouders het recht om hun eigen
visie schriftelijk vast te leggen. In dat geval wordt de visie van ouders door de po-school
als bijlage toegevoegd. Een kopie van deze visie komt ook in het leerlingdossier op
school.

2

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG, algemene verordening gegevensbescherming, van toepassing
binnen de Europese Unie. Hiermee is de wet bescherming persoonsgegevens komen te vervallen. Voor
wat betreft de inhoud van het OKR maakt deze wetswijziging geen verschil.

5.4

Overdracht van het OKR

Het is de verantwoordelijkheid van de directeur van de po-school dat het OKR volledig
wordt ingevuld en op tijd definitief gemaakt wordt in POVO OT. De vo-school waarop is
aangemeld kan via POVO OT toegang krijgen tot het leerlingdossier, inclusief het OKR.

5.4.1

Overdracht van het OKR bij schoolwisseling in groep 8

Bij een schoolwisseling in groep 8 is de nieuwe school verantwoordelijk voor het OKR
en de overstap, wanneer het OKR nog niet definitief is gemaakt. De po-school waarvan
de leerling vertrekt draagt de informatie zo compleet mogelijk over aan de nieuwe
po-school. Als het OKR al definitief is gemaakt, dan blijft de oude po-school inhoudelijk
verantwoordelijk voor het OKR en de overstap naar het vo.
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6 Passend onderwijs
Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om succesvol te zijn op het
vo. Voor po-scholen kan het lastig zijn om in te schatten waaruit die ondersteuning
moet bestaan en wat de mogelijkheden hiervoor zijn op het vo. Dit komt omdat
vo-scholen de ondersteuning op verschillende manieren organiseren, maar ook
omdat de mogelijkheden voor ondersteuning in het vo anders zijn dan in het po.
Het is daarom van belang dat po-scholen op tijd in kaart brengen wat de benodigde
ondersteuningsbehoefte van hun leerlingen is én die inzichten te delen met ouders.

• onderwijs in het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Dit is een boven
schoolse voorziening, die gevormd wordt door het FlexCollege en de Rebound.

6.1

6.2

Drie soorten ondersteuning

In zowel het po als het vo kent passend onderwijs drie soorten ondersteuning:
basisondersteuning, extra ondersteuning en diepteondersteuning. In het vo worden
de basisondersteuning en extra ondersteuning verzorgd door het reguliere vo,
diepteondersteuning wordt verzorgd door het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
Elke vo-school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP beschrijft
een school de basis- en extra ondersteuning. Ook geeft de school aan waar de
ondersteuningsmogelijkheden van een school ophouden. De vso-scholen beschrijven de
(diepte)ondersteuning in hun SOP. Alle SOP’s zijn te vinden op de schoolwebsites en op
www.swvzhw.nl.

6.1.1

Basisondersteuning

De basisondersteuning is in alle scholen voor regulier onderwijs beschikbaar. Deze
is voor ruim 80% van de leerlingen voldoende om het onderwijs te kunnen volgen.
Voorbeelden hiervan zijn de dyslexiebegeleiding en het mentoraat.

6.1.2

Extra ondersteuning

Is er meer nodig, dan is er in alle schoolsoorten extra ondersteuning mogelijk.
Er zijn verschillende soorten extra ondersteuning:
• de extra ondersteuning die bovenop de basisondersteuning in het regulier onderwijs
wordt aangeboden, zoals sociale vaardigheidstraining, ondersteuning in geval van
leerachterstanden of begeleiding bij gedragsproblemen;
• lwoo in het vmbo;
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6.1.3

Diepteondersteuning

Is er meer nodig dan extra ondersteuning? Dan is er sprake van diepteondersteuning:
zeer intensieve ondersteuning die wordt aangeboden in het vso. Minder dan 3% van de
leerlingen is hierop aangewezen.

Aanmelden op het vo binnen passend onderwijs

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is de aanmelding op het vo in
principe gelijk aan die van andere leerlingen. De leerlingen vullen een voorkeurslijst
in en melden zich aan op de vo-school van eerste keuze. U leest hier meer over vanaf
hoofdstuk 8. Voor leerlingen die zich aanmelden op het vso, geldt een afwijkend tijdpad
voor aanmelding. Dit wordt beschreven in paragraaf 8.8.1. Cruciaal voor leerlingen met
een extra ondersteuningsbehoefte is de zorgvuldige behandeling van de dossiers en
het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte. Een ander belangrijk punt is de
zorgplicht van de vo-school van eerste keuze (zie paragraaf 6.2.7).

6.2.1

Ondersteuningsbehoefte volgens het po en/of ouders

Voor alle leerlingen binnen het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo kan sprake
zijn van een extra ondersteuningsbehoefte op het vo. De po-school brengt de onder
steuningsbehoefte op tijd in kaart en bespreekt dit met de ouders. Wanneer de
po-school en/of de ouders van de leerling menen dat extra ondersteuning noodzakelijk
is, wordt dit in het OKR vermeld en onderbouwd. Welke vo-school de best passende zorg
biedt, kan in overleg met een adviseur van het SPPOH en met behulp van het SOP van de
vo-school worden vastgesteld.

6.2.2

Preadvies praktijkonderwijs en lwoo

Er kan twijfel bestaan of een leerling voor lwoo in aanmerking komt bij de keuze tussen
vmbo met of zonder lwoo of tussen vmbo lwoo en praktijkonderwijs. In zo’n geval kan
de po-school een preadvies aanvragen bij het samenwerkingsverband vo (SWVZHW).

Het SWVZHW fungeert dan als sparringpartner: het beoordeelt of de leerling voldoet
aan de criteria van praktijkonderwijs of lwoo en bekijkt de gegeven motivering. Het
preadvies kan worden aangevraagd via POVO OT bij het menu ‘Onderzoeken’. Nadat het
aanmeldformulier preadvies definitief is gemaakt, ontvangt de basisschool zo spoedig
mogelijk een uitslagformulier preadvies in het dossier van de leerling.

6.2.3

Invullen van het OKR

Heeft een leerling een bepaalde vorm van ondersteuning op het vo nodig, dan
vult de po-school het OKR zeer volledig in. Vooral tabblad 4 ‘Advies, zorgplicht en
begeleiding‘ is dan belangrijk. Met dit tabblad informeert de po-school de ontvangende
vo-school over de reeds geboden begeleiding en ondersteuning en de verwachte
ondersteuningsbehoefte in het vo.
Tabblad 4 van het OKR
Op tabblad 4 van het OKR worden onder het BSA drie vragen gesteld over de
ondersteuningsbehoefte.
1. De po-school kan aangeven of zij willen dat de vo-school contact opneemt over de
leerling. Doe dit alleen als er echt iets bijzonders met de leerling aan de hand is. In dat
geval kan het po ook zelf contact opnemen met het vo.
2. De po-school kan aangeven of er ondersteuning in het kader van passend onderwijs is
geweest op het po. Denk aan s(b)o of extra ondersteuning in het reguliere onderwijs.
3. De po-school kan aangeven of er ondersteuning in het kader van passend onderwijs
nodig is op het vo3 (los van eventueel lwoo of pro).
Verder geven po-scholen op tabblad 4 voor vijf verschillende domeinen aan welke
mate van ondersteuning een leerling nodig heeft. De domeinen zijn: leren/didactische
ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling
en lichamelijke ontwikkeling.
let op: het po vult de vijf domeinen in voor álle leerlingen, dus ook voor leerlingen die

geen extra ondersteuning nodig hebben.

3
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Tabblad 4b voor praktijkonderwijs en lwoo
Voor leerlingen met het BSA praktijkonderwijs of vmbo met lwoo wordt het extra tabblad
4b ingevuld. Po-scholen voeren hier de benodigde toetsgegevens in (didactisch onderzoek,
intelligentieonderzoek en/of sociaal-emotioneel onderzoek) en een motivatie.
Bijlagen van het OKR
Om onderzoek te kunnen doen naar de ondersteuningsbehoefte van een
basisschoolverlater, is het voor het vo van belang dat alle relevante bijlagen met
achtergrondinformatie compleet en tijdig aan het OKR zijn toegevoegd. Voeg in ieder
geval de volgende bijlagen toe als ze beschikbaar en van toepassing zijn:
• profielblad(en) van didactisch onderzoek;
• profielblad(en) van intelligentieonderzoek;
• profielblad(en) van sociaal-emotioneel onderzoek;
• dyslexie- en/of dyscalculieverklaring;
• groeidocument, handelingsplan en ontwikkelingsperspectief;
• verslagen van psychologische/psychiatrische onderzoeken.
let op: voor de meeste bijlagen is de toestemming van ouders vereist als ze via het OKR

aan het vo worden overgedragen.

6.2.4

Behandeling leerlingdossier met extra ondersteuningsbehoefte
door het vo

Na de aanmelding van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte bij een
(reguliere) vo-school, neemt de vo-school van eerste keuze (de school die
bovenaan de voorkeurslijst staat), het leerlingdossier in behandeling. De vo-school
screent ieder leerlingdossier zo snel mogelijk na aanmelding op een mogelijke
ondersteuningsbehoefte. Komt hieruit een ondersteuningsbehoefte naar voren, dan
onderzoekt de intakecommissie met hulp van de coördinator passend onderwijs van
de school en de consulent van het SWVZHW welke onderwijsondersteuning de leerling
precies nodig heeft en of de school die kan bieden. Hierbij worden altijd de ouders
betrokken en indien nodig de po-school.
Een ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs is in het OKR te
herkennen aan:
• de leerling heeft een advies voor praktijkonderwijs, vso of vmbo met lwoo;
• of er is aangemerkt dat er extra ondersteuning nodig is op het regulier vo (door po en/
of ouders).

6.2.5

Twijfel over de extra ondersteuningsbehoefte

Soms bestaat er twijfel over de extra ondersteuningsbehoefte. Dit kan op twee manieren
tot uiting komen:
1. In een leerlingdossier is extra ondersteuning niet specifiek aangegeven, maar de
vo-school twijfelt hierover. In dit geval neemt de vo-school contact op met de
po-school en de ouders voor meer informatie. Daarnaast overlegt de vo-school
met de consulent van het SWVZHW. Het kan voorkomen dat een vo-school op basis
van de verkregen informatie besluit dat extra ondersteuning (of in een enkel geval
diepteondersteuning) wel nodig is.
2. Andersom komt ook voor. De po-school en/of ouders geven aan dat er sprake is van
een extra ondersteuningsbehoefte, maar de vo-school twijfelt of dit nodig is. In veel
gevallen gaat het om hulp voor de leerling, die valt onder de basisondersteuning.
Ook nu neemt de vo-school contact op met de po-school en de ouders voor meer
informatie. Na overleg met de consulent van het SWVZHW kan de vo-school besluiten
dat extra ondersteuning niet nodig is.
let op: als de school van eerste keuze de extra ondersteuning binnen de

basisondersteuning aanbiedt en vervolgens de leerling uitloot, geldt nog steeds
de zorgroute en zorgplicht: bij de andere scholen op de voorkeurslijst zit de extra
ondersteuningsvraag van de leerling niet per definitie ook in de basisondersteuning.

6.2.6

Korte behandelingsperiode

Er is voor het behandelen van de leerlingdossiers een beperkte periode in het tijdpad
beschikbaar. Vanaf het moment van aanmelden (6 t/m 19 februari) is er zes weken de
gelegenheid voor het uitvoeren van de zorgplicht. Als het nodig is kan deze periode op
individuele basis met vier weken verlengd worden.
let op: als de behandeltermijn met maximaal vier weken verlengd wordt, kan dat alleen

na overleg met de consulent van het samenwerkingsverband en worden ouders en
po-school schriftelijk geïnformeerd.
let op: voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die uitgeloot zijn op 16 maart

2021 is er ook zorgplicht. Voor leerlingen die na 16 maart nog geen plek hebben, wordt
met maatwerk een plek gezocht. Het streven is om deze leerlingen uiterlijk 30 maart 2021
geplaatst te hebben, omdat na de centrale loting en matching van 30 en 31 maart 2021
minder plekken beschikbaar zullen zijn. Indien nodig zullen er op maandag 29 maart nog
twee plaatsingstafels zijn, één voor praktijkonderwijs en één voor vmbo met lwoo.
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6.2.7

Zorgplicht

Als na screening (en eventueel nader onderzoek) van het leerlingdossier blijkt dat een
leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft, bepaalt de vo-school of ze hierin
kan voorzien. Het gaat hierbij om de vo-school van eerste keuze. Het is belangrijk om
de consulent (van het samenwerkingsverband vo) hier snel bij te betrekken, door het
dossier vanuit POVO OT aan te melden in 1Loket (consultaanvraag).
Als een vo-school kan voorzien in de extra ondersteuningsbehoefte, doet de leerling
op reguliere wijze mee in de procedure. Dit houdt in dat de leerling voorlopig geplaatst
wordt op de school van eerste keuze. Is er sprake van overaanmelding, dan past de
school eventuele voorrangsregels toe en wordt indien nodig geloot.
Indien de vo-school na uitgebreid onderzoek, gesprek met po en consultatie van de
consulent van het SWVZHW, van mening is dat zij niet in de extra ondersteunings
behoefte van de leerling kan voldoen, treedt de wettelijke zorgplicht in werking.
Dat houdt in dat het bevoegd gezag van de vo-school waar de leerling is aangemeld,
de verplichting heeft om in overleg met ouders een andere school te vinden, die de
benodigde ondersteuning wel kan bieden. Ouders krijgen een schriftelijke uitleg waarom
de vo-school niet aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.
De vo-school die de leerling afwijst op grond van het niet kunnen voldoen aan de extra
ondersteuningsbehoefte, zet in OT de vinkjes zorgroute en zorgplicht aan en betrekt de
consulent van het SWVZHW bij het dossier. Hiermee wordt het dossier in OT automatisch
aan de eerstvolgende school op de voorkeurslijst toegekend. In uitzonderlijke gevallen
kan, in het belang van de leerling en in overleg met ouders, consulent, en po-school, van
deze werkwijze worden afgeweken.
Leerlingen met een ondersteuningsvraag hebben over het algemeen een beperkt
aantal scholen om uit te kiezen. Er is een onderwijskundig belang en regionale
verantwoordelijkheid voor het plaatsen van deze leerlingen op een school die in hun
ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Daarom kiezen de besturen ervoor om leerlingen
die niet op de school van eerste keuze terecht kunnen, met voorrang te plaatsen op een
andere school. Het SWVZHW ondersteunt de scholen hierbij.
let op: in de BOVO regio Haaglanden heeft het SWVZHW een grote rol in het ondersteunen
van de zorgplichtige school, maar de zorgplicht blijft ten alle tijden liggen bij de vo –school
en haar bestuur.

let op: in de BOVO regio Haaglanden geldt de zorgplicht voor alle leerlingen met een

ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs. Zorgplicht geldt dus ook
als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op basis van voorrangsregels en/
of loting niet toelaatbaar is op de vo-school waarop de leerling is aangemeld.

6.3

Na toelating

Na toelating maakt de vo-school samen met ouders en leerling en in samenspraak
met de consulent van het SWVZHW, een plan voor de vormgeving van de extra
ondersteuning. Dit wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP of OOP).
De vo-scholen werken met een budget voor extra ondersteuning dat vanuit het
SWVZHW beschikbaar wordt gesteld. Voor het praktijkonderwijs moet de vo-school
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het SWVZHW. Voor lwoo geldt een
vergelijkbare procedure, daar heet het een “aanwijzing”. Zie voor meer informatie de
website van het SWVZHW: www.swvzhw.nl.

6.4

Een ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling die aangewezen is op extra of diepte ondersteuning, is het verplicht
dat het bevoegd gezag van de vo-school een ontwikkelingsperspectief (OPP of OOP)
vaststelt binnen 6 weken na inschrijving van de leerling. Dit geldt ook voor leerlingen op
het praktijkonderwijs en het vso. Voor lwoo-leerlingen is een ontwikkelingsperspectief
niet verplicht.
let op: het OPP wordt samen met ouders opgesteld.

6.5

Procedure (her)plaatsing leerlingen

Het SWVZHW coördineert de plaatsing van leerlingen die (mogelijk) geen plek hebben in
het vo. Het kan hierbij gaan om:
• leerlingen met extra ondersteuning die niet passen in het specifieke
ondersteuningsprofiel van een vo-school;
• leerlingen met extra ondersteuning die niet toelaatbaar zijn op basis van
voorrangsregels;
• leerlingen met extra ondersteuning die zijn uitgeloot;
• leerlingen met extra ondersteuning die na herziening van het BSA door de eindtoets
niet meer terecht kunnen op de vo-school waar ze geplaatst zijn;
• leerlingen die op een andere manier moeilijk plaatsbaar blijken op een vo-school.
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Samengevat omvat de procedure de volgende stappen:
1. de vo-school zet zich in om de leerling op een andere school te plaatsen en meldt
de leerling voor (her)plaatsing aan bij de consulent van het SOT van het SWVZHW.
Dossierleerlingen kunnen worden aangemeld bij de betrokkenen van het SPPOH,
BOVO Haaglanden of het SWVZHW;
2. de consulent selecteert en benadert maximaal vijf scholen op basis van de
voorkeurslijst en passend bij de ondersteuningsbehoefte;
3. wanneer dit niet tot plaatsing leidt, belegt de directeur van het SWVZHW een
plaatsingsoverleg met gemandateerde schoolleiders van alle vo-scholen met het
benodigde onderwijsaanbod. Zij nemen een gezamenlijk besluit over de plaatsing;
4. wanneer de plaatsingstafel niet tot plaatsing leidt, legt de directeur van het SWVZHW
het dossier voor aan het dagelijks bestuur van SWVZHW. Dit bestuur neemt een
definitief besluit over de plaatsing.
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7 Oriënteren op het vo
Na de kerstvakantie kunnen ouders van basisschoolverlaters open dagen van de
vo-scholen bezoeken. Het is van belang dat ouders daarvoor al een voorlopig BSA
(het oriëntatieformulier) hebben gekregen van de po-school. Via verschillende
kanalen en middelen kunnen ouders een beeld krijgen van alle vo-scholen en
daarmee een goede keuze maken.

7.1

Informatievoorziening aan ouders

De scholen zijn een belangrijke informatiebron voor ouders. Po-scholen hebben de
volgende middelen om ouders te informeren:
1. Een informatieavond voor ouders van groep 7/8. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van de presentatie van BOVO (zie de mediatheek op www.bovohaaglanden.nl).
2. De website scholenwijzer.denhaag.nl biedt een uitgebreid overzicht. Op deze site
kan onder meer gezocht worden op stadsdeel, schoolsoort en denominatie. Na de
eerste aanmeldperiode is op deze website te vinden welke scholen nog plaatsen
beschikbaar hebben.
3. Op de BOVO-website is een apart gedeelte voor ouders ingericht: www.bovohaaglanden.nl/
voor-ouders. Hier staat de procedure uitgelegd. Er zijn ook links te vinden naar
websites met algemene informatie over verschillende onderwijsvormen en -niveaus.
4. Op de BOVO-website staan een animatie en een infographic met een visuele
presentatie van de procedure (mediatheek).
5. De BOVO-servicedesk is alleen voor scholen en is niet bedoeld voor ouders. Ouders die
bellen, worden terugverwezen naar de po- of vo-school waarop hun vraag betrekking heeft.
6. Ouders/verzorgers kunnen met een klacht over de uitvoering van de procedure terecht
bij een ombudsregeling. Meer informatie vindt u in paragraaf 11.3.12 en op de website.

7.2

Oriëntatieformulier met voorkeurslijst

De po-school kan vanaf november per leerling een oriëntatieformulier met scholenlijst
printen vanuit POVO OT. Op het oriëntatieformulier staat het voorlopige BSA inclusief
een lijst met passende vo-scholen. Met deze lijst kunnen ouders gerichter op zoek
gaan naar een geschikte school en open dagen bezoeken. Als de po-school nog twijfels
heeft bij het (voorlopige) BSA, adviseren zij ouders om zich breed te oriënteren. Goede
ouderinformatie over het traject van aanmelden en toelaten is heel belangrijk. Hier ligt
zowel een taak voor het po als het vo.
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7.3

De oriëntatieperiode

De oriëntatieperiode start direct na de kerstvakantie en telt vijf weken: van maandag 4
januari t/m vrijdag 12 februari 2021. Vo-scholen verzorgen in deze periode open
dagen en/of avonden en kennismakingslessen. Het is belangrijk dat vo-scholen meer
dan één open dag of avond inplannen en dat de open dagen van de vo-scholen
verspreid plaatsvinden, zodat ouders in de gelegenheid worden gesteld zoveel
mogelijk vo-scholen te bezoeken. Wanneer ouders zich samen met hun kind op
verschillende scholen oriënteren en in de aanmeldperiode een voorkeurslijst met
meerdere scholen indienen (minimaal vijf: minder mag, maar liever meer), vergroot dit
de kans op plaatsing in de eerste aanmeldperiode.
LET OP: in verband met de coronamaatregelen hebben de gezamenlijke po- en
vo-schoolbesturen aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken vindt u bij de
wijzigingen op p.8
let op: de oriëntatieperiode voor het praktijkonderwijs start op zaterdag 7 november

2020. Dit om de praktijkscholen voldoende gelegenheid te geven
kennismakingsgesprekken te plannen en de dossiers te screenen.

7.4

Definitief aanmeldformulier met voorkeurslijst

Uiterlijk op donderdag 11 februari 2021 bepaalt het po voor elke leerling een
definitief BSA. Een dag later worden het OKR en het leerlingdossier in POVO OT op
definitief gezet. Daarnaast maken po-scholen op vrijdag 12 februari het
aanmeldformulier met voorkeurslijst definitief en printen dit voor elke leerling. Als
het definitieve BSA afwijkt van het voorlopige BSA, wijzigt de lijst met scholen
automatisch. Met het definitieve aanmeldformulier met voorkeurslijst kunnen ouders
de leerling van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 5 maart 2021 aanmelden op het vo.
LET OP: zolang de scholen gesloten zijn is alleen contactloos aanmelden mogelijk, dus

via de post, de e-mail , brievenbus of digitaal aanmelden (POVO OT). Zorg ervoor dat
de mogelijkheden duidelijk zijn voor ouders, bijvoorbeeld door een speciaal e-mail
adres te maken en die duidelijk op de website te noemen.

Aanmeldprocedure Voortgezet Onderwijs Haaglanden 2020-2021
Leerling krijgt in december een
voorlopig advies en in januari/
februari een definitief advies,
beiden met een scholenoverzicht.

Oriëntatieperiode: informatie
lezen, open dagen bezoeken.

Leerling en ouders maken
voorkeurslijst van scholen.

1
2
3
4
5

AD

VIE
S

december
tot en met
5 februari

Ouders en leerling heroriënteren zich en
maken nieuwe voorkeurslijst. Deze leveren ze
met het aanmeldformulier in bij de school die
nu eerste keuze is.

Let op: de tweede
aanmeldperiode loopt van
dinsdag t/m dinsdag!

6 t/m 13
april tot
13.00 uur

Ouders leveren het aanmeldformulier
in bij de school van eerste keuze.

4 januari
tot en met
5 februari

Nog niet geplaatste leerlingen
krijgen overzicht van nog beschikbare plaatsen op scholen. Tweede
aanmeldingsperiode start.

6 februari
tot en met
19 februari

4 januari
tot en met
5 februari

eind
maart

Bericht aan ouders over
plaatsing.

Voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig
hebben en niet geplaatst
kunnen worden, geldt een
zorgplicht. Ouders krijgen
begeleiding bij plaatsing
op een andere school.

eind
maart

School van eerste keuze
plaatst zoveel mogelijk
leerlingen.
Centrale loting en matching
voor leerlingen die niet op
school van eerste keuze zijn
geplaatst.

3 april

Opnieuw centrale loting
en matching. Bericht aan
ouders over plaatsing.

31 maart

15 april

Leerling maakt eindtoets op
basisschool.

Uitslag eindtoets. Soms heroverweging of herziening basisschooladvies. Het kan ook nog leiden tot
andere schoolkeuze.

Leerling maakt kennis op
VO school.

Start schooljaar op VO school.

UITSLAG

april/ mei
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vanaf half
mei

1,8 en
9 juli

30 augustus
2021

8 Aanmelden op het vo
Ouders mogen hun kind op meerdere vo-scholen tegelijkertijd aanmelden. Ouders
doen dit door het regionale aanmeldformulier met bijhorende voorkeurslijst
in te leveren bij de vo-school van eerste keuze. Een jaarlijks groter wordende
groep ouders meldt hun kind digitaal aan via POVO OT (zie paragraaf 8.6). In dit
hoofdstuk staat beschreven hoe het aanmelden verloopt. Voor leerlingen met het
BSA praktijkonderwijs4, vmbo (inclusief lwoo), havo en vwo zijn er een eerste en
tweede aanmeldperiode. Voor andere schoolsoorten, zoals vso en Eerste Opvang
Anderstaligen (EOA, of ISK) wijkt de aanmeldperiode af. Dit staat apart beschreven
vanaf paragraaf 8.8.

8.1

De eerste aanmeldperiode (pro, vmbo, havo en vwo)

een regionaal aanmeldformulier, inclusief een nieuwe voorkeurslijst die de poschool verstrekt. Hierop staan alleen de vo-scholen die nog plek hebben.
LET OP: de

tweede aanmeldperiode is de week voor de meivakantie. Zorg ervoor
dat vrijdag 23 april om 17.00 uur alle aanmeldingen verwerkt. De maandag en
dinsdag na de meivakantie volgt direct de centrale loting en matching

let op: download het aanmeldformulier voor de tweede periode niet eerder dan

zaterdag 17 april, anders bestaat de kans dat een verkeerde scholenlijst wordt

weergegeven.

8.2.1

Beschikbare plaatsen tweede aanmeldperiode

uiterlijk 5 maart 2021 aanmelden. Ouders die dit niet doen, zijn uitgesloten van

8.3

Aanmelden na de tweede aanmeldperiode

de eerste aanmeldperiode. Zij kunnen hun kind pas weer aanmelden in de tweede
aanmeldperiode. Po-scholen monitoren of al hun leerlingen worden aangemeld en
motiveren en begeleiden ouders die dit nodig hebben om hun kind aan te melden.

Een enkele leerling heeft na de tweede aanmeldperiode nog geen passende school
gevonden of wil van school wisselen (bijvoorbeeld als gevolg van een herzien BSA).
Deze leerlingen kunnen zich vanaf dinsdag 18 mei 2021 aanmelden op één van
de scholen waar nog plek is. Er wordt nu niet meer gewerkt met een voorkeurslijst.

Van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 5 maart 2021 melden ouders hun kind aan op de
vo-school van eerste keuze. Zij leveren het regionale aanmeldformulier met de
voorkeurslijst in (zie paragraaf 8.4). Op dit formulier staat een unieke aanmeldcode,
waarmee de vo-school van eerste keuze de leerling aanmeldt in POVO OT. In deze twee
weken plannen vo-scholen voldoende aanmeldmomenten.
let op: het is van belang dat alle ouders hun kind tijdens deze twee weken en dus

8.2

De tweede aanmeldperiode (pro, vmbo, havo en vwo)

De ouders van leerlingen die na de eerste periode nog geen plaats hebben, melden
hun kind in de tweede aanmeldperiode (opnieuw) aan. Ouders en leerlingen hebben
vanaf maandag 19 t/m vrijdag 23 april 2021 de tijd om zich te oriënteren en aan te
melden op scholen die dan nog plek hebben. Ouders melden zich aan met behulp van
4
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Sinds schooljaar 2019-2020 kent het praktijkonderwijs niet langer een aparte aanmeldingsprocedure,
maar is deze gelijk aan die voor leerlingen met een BSA met lwoo. Leerlingen voor het praktijkonderwijs
worden dus ook van 6 t/m 19 februari aangemeld.
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Voor ouders van leerlingen die nog geen plaats hebben, is het van belang om na de
eerste periode te weten op welke vo-scholen nog plaatsen beschikbaar zijn. Op de
website van scholenwijzer.denhaag.nl staat een overzicht vanaf zaterdag 17 april, 10
uur. Hierin zijn naast het aantal beschikbare plaatsen van alle scholen ook per
specifieke school en per basisschooladvies de beschikbare plaatsen zichtbaar.

let op: de toelating in deze restperiode gebeurt op volgorde van binnenkomst, tenzij

op dinsdag 18 mei sprake is van overaanmelding. In geval van overaanmelding geldt
dat alle aanmeldingen op dinsdag 18 mei tot 17.00 uur worden behandeld alsof
deze gelijktijdig zijn binnengekomen. Vervolgens vindt een loting plaats om de
volgorde van behandeling te bepalen. De betreffende ouders worden uiterlijk
woensdag 19 mei om 10.00 uur geïnformeerd over de uitkomst van de loting.

vanaf zaterdag 15 mei 2021, 10.00 uur is op de digitale Scholenwijzer zichtbaar
welke scholen nog plek hebben. Dit overzicht wordt real time bijgehouden: elke wijziging
in capaciteit die de vo-school invoert in POVO OT wordt direct verwerkt in de digitale
Scholenwijzer.
De po-school print voor deze leerlingen een aanmeldformulier uit via POVO OT met de
unieke leerlingcode. Het aanmeldformulier is vanaf maandag 17 mei 2021
beschikbaar in POVO OT.
Met het aanmeldformulier gaan ouders naar een vo-school die nog plek heeft. Heeft de
leerling al een plek en bevalt de kennismaking op de nieuwe school? Dan dienen ouders
de inschrijving op de andere vo-school in te trekken, zodat de nieuwe vo-school de
leerling in POVO OT kan aanmelden. De vo-school neemt de aanmelding in behandeling
en besluit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken over toelating.
let op:

let op: het is vo-scholen niet toegestaan om na de tweede aanmeldperiode te werken

met een reservelijst en ouders actief te benaderen voor een plek (zie paragraaf 9.5).

8.4

Het aanmeldformulier met voorkeurslijst

Aanmelding van een leerling op het vo gebeurt door de ouders/verzorgers of een
wettelijke vertegenwoordiger. De leerling wordt aangemeld met gebruik van het
regionale aanmeldformulier met voorkeurslijst. Het aanmeldformulier bevat:
• een voorblad met NAW-gegevens van de leerling, het BSA en een unieke aanmeldcode
(BOVO-nummer);
• een voorkeurslijst met de vo-scholen die het onderwijsniveau aanbieden dat
overeenkomt met het BSA;
• een blad waarop de ouders kunnen aangeven of hun kind aan een (of meer)
voorrangsregel(s) voldoet en waarop ouders tekenen voor akkoord.
Ouders krijgen het aanmeldformulier met voorkeurslijst van de po-school. De school
verstrekt dit formulier op de vastgestelde datum uit het BOVO-jaaroverzicht aan de
ouders, namelijk op vrijdag 12 februari 2021.
let op: deze datum geldt voor alle leerlingen vmbo (lwoo), havo, vwo, praktijkonderwijs

en EOA

8.4.1

Invullen van de voorkeurslijst

Op de voorkeurslijst staan alle vo-scholen uit de BOVO-regio Haaglanden die passen bij
het BSA. Ouders kiezen de vo-scholen waarop ze hun kind willen aanmelden en geven
deze scholen een nummer. Nummer 1 betekent dat dit de school van eerste keuze is,
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nummer 2 betekent de school van tweede keuze enzovoorts. Ouders wordt geadviseerd
een voorkeurslijst te maken van minimaal vijf scholen. Minder scholen invullen mag,
maar liever meer. Het aantal scholen en de volgorde op de voorkeurslijst is, net als de
populariteit van scholen en de gehanteerde voorrangsregels, van invloed op hoe de
toelating van de leerling verloopt.
De ervaring leert dat het voor leerlingen en ouders moeilijk kan zijn om de voorkeurslijst
in te vullen. Po-scholen kunnen hierbij helpen door ouders de volgende adviezen mee te
geven:
• Ouders en leerlingen mogen zelf bepalen hoeveel scholen zij invullen.
• Als ouders weinig scholen invullen, is de kans groter dat hun kind geen plek heeft; als
ouders veel scholen invullen, is de kans groter dat hun kind wel een plek heeft.
• Houd er rekening mee dat sommige vo-scholen in de regio moeten loten in verband
met overaanmelding; het is onverstandig om alleen vo-scholen op de voorkeurslijst
aan te geven die vaak loten.
• De kans dat een leerling geplaatst wordt op de school van eerste keuze is afhankelijk
van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid aanmeldingen op de school (loting)
of het toepassen van voorrangsregels.

8.4.2

Invullen voorrang en akkoordverklaring aanmelding

Ouders geven bovenaan de derde pagina van het aanmeldformulier aan of hun kind
onder een of meer voorrangsregels valt.
Met het ondertekenen van de akkoordverklaring van het regionale BOVOaanmeldformulier verklaren ouders zich akkoord met onderstaande zaken:
• de aanmelding op alle ingevulde voorkeursscholen in de opgegeven volgorde;
• de BOVO-procedure Haaglanden 2020-2021;
• de grondslag en/of onderwijskundige identiteit van de opgegeven scholen;
• het is na ondertekening niet meer mogelijk om de aanmelding te wijzigen gedurende
periode 1 (met uitzondering van de twee weken aanmelden) van 20 februari t/m
31 maart 2021;
• de opgegeven scholen informeren elkaar als ouders zich op meer dan één school
hebben aangemeld, ook als het een aanmelding in een andere regio betreft;
• ouders stemmen in met de overdracht van het leerlingdossier aan de opgegeven
scholen. In eerste instantie gaat het leerlingdossier alleen naar de school van eerste
keuze. Als er sprake is van afwijzing (bijvoorbeeld zorgplicht) of uitloting, wordt het
leerlingdossier in POVO OT overgedragen aan (een) andere school/scholen op de lijst;
• het bericht van toelating wordt maximaal acht weken na aanmelding aan ouders
verzonden.

let op: voorrang geldt alléén in de eerste aanmeldperiode en alléén voor de vo-school

let op: alle ouders kunnen desgewenst gebruik maken van een deel van de ouderinlog.

van eerste keuze (zie paragraaf 3.3).

Zij kunnen er het bericht van aanmelding en toelating zien. Zie voor meer informatie
paragrafen 8.6 en 9.2.4.

8.5

Werkwijze bij het aanmelden

Van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 5 maart 2021 kunnen ouders het
aanmeldformulier met voorkeurslijst inleveren bij de school van eerste keuze. Een
aanmelding op de vo-school is officieel wanneer ouders een ondertekend
aanmeldformulier met de voorkeurslijst bij de school van eerste keuze inleveren of in
POVO OT de aanmelding definitief maken (bij digitaal aanmelden).
let op: het is vo-scholen niet toegestaan op voorhand de unieke leerlingcode van het

regionale aanmeldformulier op te vragen of bij de aanmelding te vragen naar een
papieren versie van het OKR.
Er zijn bij aanmelding vier manieren van aanpak mogelijk:
a. 	het aanmeldformulier persoonlijk afgeven en direct verwerken;
Ouders leveren het aanmeldformulier met voorkeurslijst persoonlijk in. De vo-school
verwerkt de voorkeurslijst ter plekke in POVO OT. Ouders en school controleren de
ingevoerde lijst en ouders ondertekenen voor akkoord. Ouders krijgen een kopie mee.
b. 	het aanmeldformulier persoonlijk afgeven en later verwerken;
Ouders leveren het aanmeldformulier met voorkeurslijst persoonlijk in, bijvoorbeeld
bij de administratie. Zij ontvangen meteen een kopie als ontvangstbevestiging met
handtekening en/of schoolstempel. De school verwerkt de aanmelding op een later
moment, maar binnen de twee weken van aanmelden.
c. 	het aanmeldformulier opsturen of achterlaten;
Ouders laten het aanmeldformulier met voorkeurslijst achter bij de school,
bijvoorbeeld in een postvak. Er is geen contact tussen school en ouders op het
moment van aanmelden. Dit betekent dat ouders het aanmeldformulier ook per post
kunnen opsturen, digitaal kunnen inzenden of door de brievenbus kunnen doen.
Ouders ontvangen een bevestiging van ontvangst en een afdruk van de verwerkte
aanmelding van POVO OT.
d.	digitaal aanmelden;
Alleen ouders van po-scholen die meedoen met digitaal aanmelden, kunnen via
een zogenaamde ‘ouderinlog’ in POVO OT digitaal aanmelden. De vo-school van
eerste keuze ontvangt hiervan bericht in POVO OT en kan daar de aanmelding verder
verwerken. Ouders ontvangen een bevestiging per e-mail en zien de status van de
aanmelding in de ouderinlog. Zie voor meer informatie paragraaf 8.6.
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8.5.1

Verwerking van de aanmelding door de vo-school

Vo-scholen verwerken de aanmeldformulieren inclusief voorkeurslijst dagelijks in POVO
OT, zodat BOVO en de po-school kunnen controleren of alle leerlingen zich hebben
aangemeld. Wanneer ouders een papieren aanmeldformulier en voorkeurslijst hebben
ingeleverd bij de school, bewaart de vo-school dit als bewijs van de oorspronkelijke
keuze van de ouders, ook indien de leerling op een andere school wordt toegelaten.
Wanneer de vo-school een digitale aanmelding ontvangt in POVO OT, is de voorkeurslijst
al door de ouders ingevuld en definitief gemaakt. De vo-school hoeft verder niets te
doen met de aanmelding.

8.5.2

Bevestiging van de aanmelding

Nadat de vo-school het aanmeldformulier in POVO OT heeft verwerkt, ontvangen ouders
(die zich hiervoor hebben aangemeld) een automatische bevestiging van zowel de
aanmelding als de verwerkte voorkeurslijst vanuit POVO OT. Dit bericht kan op twee
manieren verstuurd worden:
a. 	ouders zien de bevestiging van aanmelding in de ouderinlog in POVO OT (ook bij
digitaal aanmelden)
b. ouders
	
ontvangen een bevestigingsmail vanuit POVO OT.
Indien ouders geen toestemming hebben gegeven voor een automatische bevestiging,
stuurt de vo-school een bevestiging.

8.5.3

Eigen aanmeldformulieren vo-scholen

Veel vo-scholen gebruiken een eigen aanmeldformulier naast het regionale aanmeld
formulier. Dit is toegestaan, mits het eigen aanmeldformulier niet als voorwaarde
geldt voor de aanmelding op de school. Ook mag bij ouders niet de indruk ontstaan
dat de gevraagde gegevens van invloed kunnen zijn op het toelatingsbesluit. Het
toelatingsbesluit wordt uitsluitend gebaseerd op het BSA, het OKR en zo nodig
onderzoek naar extra ondersteuningsbehoeften.
Een school mag in het eigen aanmeldformulier alleen vragen om NAW-gegevens,
geboortedatum, geslacht en persoonsgebonden nummer (BSN). Ook mag er gevraagd
worden naar broers of zussen. In de situatie dat een leerling een beroep wenst te doen

op toelating in het kader van passend onderwijs, is het toegestaan extra informatie
op te vragen in het kader van de beoordeling van de ondersteuningsbehoefte. Deze
beoordeling dient te worden afgestemd met het SWVZHW.
let op: er mag bij aanmelding dus niet worden gevraagd naar medische bijzonderheden,

gezinssamenstelling, de thuistaal, nationaliteit, contact met leerplicht en jeugdzorg
of een akkoord op een financiële bijdrage. Bij ouders mag niet de indruk gewekt
worden dat de gevraagde gegevens van invloed kunnen zijn op het toelatingsbesluit.
Het toelatingsbesluit wordt uitsluitend gebaseerd op het BSA, het OKR en zo nodig
onderzoek naar extra ondersteuningsbehoeften. Bij inschrijving, dus na een positief
toelatingsbesluit, mag er wel extra informatie worden opgevraagd omtrent de ‘historie’
van de leerling. Een overzicht van wat wel en niet gevraagd mag worden op het
aanmeld- en het inschrijfformulier is te vinden in de mediatheek op de website.
let op: vo-scholen kunnen in POVO OT een link naar hun schooleigen aanmeldformulier

zetten. Ouders die digitaal aanmelden zien dan na het definitief maken van de
aanmelding automatisch de link naar het schooleigen aanmeldformulier. Vervolgens
kunnen zij dit formulier op de betreffende website invullen en verzenden of printen,
invullen en opsturen naar de school.

8.5.4

Wijzigen van de voorkeurslijst

Gedurende de twee weken van de aanmeldperiode (6 t/m 19 februari) hebben ouders
de mogelijkheid om de voorkeurslijst aan te passen. Na deze periode zijn wijzigingen
niet meer mogelijk. Indien gewenst hebben ouders wel het recht om de aanmelding
van hun kind helemaal in te trekken. In dat geval kunnen de ouders hun kind in de
tweede aanmeldperiode opnieuw aanmelden. Hetzelfde principe geldt voor de tweede
aanmeldperiode.

8.6

Digitaal aanmelden en digitale berichtgeving naar
ouders

Alle po-scholen kunnen ouders van hun basisschoolverlaters de mogelijkheid bieden
hun kind digitaal aan te melden op het vo. De po-school beslist zelf of zij ouders deze
mogelijkheid wil bieden. Elke vo-school in onze regio kan dus te maken kan krijgen met
digitale aanmeldingen. In grote lijnen werkt digitaal aanmelden als volgt:
• Digitaal aanmelden via de ouderinlog van POVO OT kan voor ouders van leerlingen,
die overstappen naar een vo-school binnen de BOVO-regio Haaglanden. Digitaal
aanmelden is niet van toepassing in andere regio’s.
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• Per leerling ontvangt één ouder de uitnodiging voor digitaal aanmelden via de
ouderinlog. De andere ouder(s) kan/kunnen niet digitaal aanmelden, maar kan/
kunnen wel gebruik maken van de digitale berichtgeving naar ouders.
• Ouders die meedoen met digitaal aanmelden moeten beschikken over een werkend
e-mail-account en een mobiel telefoonnummer. Nadat de ouder de uitnodiging
heeft ontvangen, kan hij/zij een account aanmaken met een gebruikersnaam en
wachtwoord.
• In de aanmeldperiode ziet de ouder in de ouderinlog het aanmeldformulier met de
voorkeurslijst. De ouder geeft in volgorde de voorkeuren op en geeft aan of het kind
voor de school van eerste keuze aan een voorrangsregel voldoet.
• Nadat de ouder het aanmeldformulier definitief heeft gemaakt, wordt de aanmelding
automatisch zichtbaar in POVO OT bij de vo-school van eerste keuze. De ouder ziet
een bevestiging van de aanmelding.
• Vervolgens ziet de ouder automatisch de link naar het schooleigen aanmeldformulier
(als de vo-school deze heeft ingevuld). Vervolgens kunnen zij dit formulier op de
betreffende website invullen en verzenden of printen, invullen en opsturen naar de
school.
• Op de dag van het bericht met het toelatingsbesluit logt de ouder opnieuw in en ziet
vervolgens of en op welke school de leerling is toegelaten.
• Het digitaal aanmelden kan zowel in de eerste als in de tweede aanmeldperiode (dus
niet in de restperiode).
• Mocht de ouder, na uitnodiging toch willen afzien van digitaal aanmelden, dan kan
deze op een simpele manier worden gedeactiveerd door de po-school. De ouder kan
dan gebruik maken van het papieren regionale aanmeldformulier.
• De po-school kan zien of ouders een geldig account hebben aangemaakt. De
aanmelding van de leerling kan door de po-school op de gebruikelijke wijze worden
gevolgd in POVO OT.
Naast het digitale aanmelden bestaat er voor alle ouders de mogelijkheid om de
bevestiging van de aanmelding en het bericht met het toelatingsbesluit digitaal te
ontvangen. Dit kan via een automatisch gegeneerde e-mail of via de ouderinlog. Meer
informatie vindt u in paragraaf 9.2.4.
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8.7

Bijzondere groepen binnen de aanmeldprocedure

Binnen de BOVO-procedure zijn vier groepen, waarvoor aanvullende of andere afspraken
zijn gemaakt. De groepen zijn:
• scholengroep;
• bijzondere inrichtingen;
• profielklassen;
• gymnasium.

8.7.1

Aanmelden scholengroep

Tijdpad selectie bijzondere inrichtingen
Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over het tijdpad om de selectieprocedure voor
deze bijzondere inrichtingen mogelijk te maken. Leerlingen die naar een brugklas met
bijzondere inrichting willen, doen tussen 8 en 12 februari 2021 mee aan de
selectieprocedure van de vo-school. Uiterlijk maandag 1 maart krijgen ouders
bericht. Als de leerling toelaatbaar is voor de bijzondere inrichting, kunnen ouders
deze brugklas op de voorkeurslijst zetten. Ouders kunnen hun kind vervolgens tot
en met vrijdag 5 maart bij deze of een andere school aanmelden.

Binnen de BOVO-regio Haaglanden zijn enkele vo-scholengroepen met meerdere
locaties. Het is een vo-scholengroep niet toegestaan een aangemelde leerling door te
verwijzen naar een andere locatie dan de locatie waarop de leerling oorspronkelijk is
aangemeld. Als gevolg hiervan staan op de voorkeurslijst voor ouders de afzonderlijke
locaties van de vo-scholengroepen. De enige uitzondering op deze regel is de Johan de
Witt Scholengroep (dit is bestuurlijk vastgesteld). Leerlingen worden centraal aangemeld
op deze scholengroep en geplaatst op één van de locaties. Op de voorkeurslijst staat
alleen Johan de Witt scholengroep (en niet de afzonderlijke locaties).

procedure, zodat een leerling niet meerdere TTO-toetsen hoeft te maken. Dit betekent
dat wanneer de leerling de toets heeft gehaald, deze uitslag ook door de andere
twee TTO-scholen wordt geaccepteerd. De leerling kan dan desgewenst alle drie de
TTO-scholen op de voorkeurslijst zetten. Wanneer de leerling wordt uitgeloot voor TTO,
kan hij/zij geplaatst worden in de reguliere klas op die school, wanneer de leerling de
reguliere klas op de tweede plek op de voorkeurslijst heeft gezet én indien er plek is.

8.7.2

De andere twee TTO-scholen, waarvan één op vmbo-tl-niveau, hanteren kennen geen
selectieprocedure.

Aanmelden bijzondere inrichtingen

In de BOVO regio Haaglanden is het voor vijf opleidingen5 toegestaan om voor de
aanmelding een aparte selectieprocedure te organiseren. Het gaat om de volgende
opleidingen:
• Topsport Talent (voormalig LOOT);
• DAMU (school voor dans en muziek);
• Versneld/ verrijkt vwo;
• Scholen met tweetalig onderwijs (TTO);
• Theateropleiding aan het Dalton Den Haag.
Bij de selectie kunnen kennis, vaardigheden en motivatie worden onderzocht. Het OKR
is hier niet voor nodig. De afspraak is dat het OKR niet beschikbaar wordt gesteld of
opgevraagd kan worden bij ouders. Ook is besloten dat het po geen vragenlijsten krijgt
voorgelegd over de leerling.
5
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Scholen met een van de eerste drie opleidingen in huis, hebben voor deze ‘bijzondere inrichting’ een
beschikking van het ministerie ontvangen. Daarnaast wordt in de Memorie van Toelichting op de Wet
Eindtoets ook expliciet melding gemaakt van TTO als een bijzondere inrichting. De gezamenlijke po- en
vo-besturen van de regio Haaglanden beschouwen ook de theateropleiding van Dalton Den Haag als
een bijzondere inrichting, omdat het hier gaat om een aparte opleiding binnen de school i.s.m. jeugd
theaterschool Rabarber, met een eigen leerplan (opgesteld met de SLO) en een afwijkende lessentabel in
de onderbouw, die voorbereidt op een verbreed schoolexamen CVK en aansluit op vervolgopleidingen.
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let op: drie TTO-scholen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over één selectie-

let op: bij overaanmelding voor een bijzondere inrichting is verdere selectie, bijvoorbeeld

op basis van de hoogste scores, niet toegestaan. Een leerling is toelaatbaar voor de
opleiding of niet. De school kan eventuele voorrangsregels toepassen en kan, als dit
nodig is, loten onder alle toelaatbare leerlingen voor de bijzondere inrichting.

8.7.3

Aanmelden voor profielklassen

De scholen met een ‘stromenaanbod’ of ‘profielklas’ zoals sport, ICT, dans of muziek,
houden geen aparte selectie voorafgaand aan de aanmelding. Ouders kunnen
op de voorkeurslijst dan ook geen keuze aangeven voor deze speciale klassen of
lessen. Een leerling wordt pas na de reguliere aanmelding en plaatsing aan een
profielklas toegewezen door de vo-school. De vo-school regelt dat via het eigen
inschrijvingsformulier.

8.7.4

Aanmelden voor het gymnasium

In de aanmeldprocedure wordt geen onderscheid gemaakt tussen gymnasium en
atheneum, maar wordt het basisschooladvies vwo gevolgd. Wanneer de school van
eerste keuze wel gymnasium aanbiedt, kunnen leerlingen hiervoor hun voorkeur bij

de school aangeven. Echter, wanneer de leerling is uitgeloot op de school van eerste
voorkeur, wordt de leerling via de centrale loting geplaatst volgens het vwo-advies.
De voorkeur voor gymnasium kan dan niet meer worden meegenomen.

8.8

Afwijkende procedures

De reguliere aanmeldprocedure geldt voor leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo,
havo en vwo. Voor de onderwijsvormen Kopklas, EOA en vso gelden afwijkende procedures.
let op: de procedure voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte (waaronder pro

en vmbo met lwoo) staat beschreven in hoofdstuk 6, Passend onderwijs.

8.8.1

Aanmelden op het vso

De vso-scholen in de regio doen niet mee met de BOVO-procedure. Ouders kunnen
zich gedurende het hele jaar aanmelden. Op de schoolwebsites en op de website
scholenwijzer.denhaag.nl staat alle informatie. Enkele scholen voor vso werken wel
met POVO OT. Het is raadzaam dat ouders zich vroeg in het schooljaar aanmelden met
het regionale aanmeldformulier6, omdat vso-scholen de aanmeldingen behandelen op
volgorde van binnenkomst.

8.8.2

Aanmelden voor de Kopklas kan tussen maandag 28 september en vrijdag 27 november
2020. Reden voor de vroege aanmelding in het schooljaar is dat een leerling bij afwijzing
voor de Kopklas nog de kans moet krijgen om zich in de eerste aanmeldperiode aan te
melden op een reguliere vo-school. Op de website www.haagsekopklas.nl vindt u een
uitgebreide beschrijving van de aanmeldprocedure. U kunt ook informatie vinden over
de Haagse Kopklas op de website scholenwijzer.denhaag.nl.
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voor maandag 28 september 2020, gereed heeft gemaakt in POVO OT.
let op: bij potentiële Kopklas-leerlingen dient een intelligentieonderzoek te worden

afgenomen. Bespreek het tijdig met uw onderwijsadviseur van het HCO als u twijfelt of
een leerling in aanmerking komt voor de Kopklas. U kunt ook contact opnemen met het
HCO: 070 - 448 28 28.
Voor leerlingen die vanuit de Kopklas doorstromen naar het vo wordt een OKR
gemaakt. Via de stamschool van de Kopklas krijgen deze leerlingen een BSA en een
aanmeldformulier met voorkeurslijst. De leerlingen in de Kopklas maken ook de
eindtoets.

8.8.3

Eerste opvang vreemdelingen (EOA/ISK)

Leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn maken veelal de overstap naar de Eerste
Opvang Anderstaligen (EOA), voorheen bekend als de ISK-klas. De po-school maakt voor
deze leerlingen een OKR in POVO OT. Aanmelden kan vanaf zaterdag 6 februari 2021.
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bericht van plaatsing
volgt uiterlijk zes weken na aanmelding, verlenging met vier weken is mogelijk.

Aanmelden voor de Kopklas

De Kopklas is een speciaal jaar basisonderwijs met veel aandacht voor de Nederlandse
taal. Het is bedoeld voor kinderen die in Den Haag wonen en/of op een Haagse
basisschool zitten en op 1 oktober niet ouder zijn dan 13 jaar. Leerlingen kunnen
instromen in de Kopklas na groep 7 en/of 8. Het doel is dat zij na dit schooljaar naar het
onderwijstype kunnen doorstromen dat past bij hun capaciteiten, maar waarvoor het
taalniveau van de leerling het schooljaar daarvoor nog onvoldoende was.

6

let op: voor Kopklas-leerlingen geldt dat de po-school het OKR bij aanmelden, dus al

Op het regionale aanmeldformulier staat een unieke leerlingcode, die ook de vso-scholen kunnen gebruiken voor de aanmelding (in POVO OT). Voor aanmelding bij een vso school zit er geen voorkeurslijst
bij het aanmeldformulier.
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Er worden drie groepen onderscheiden:
a. leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en voor 1 oktober 2019 bij
een gemeente zijn ingeschreven7, komen niet in aanmerking voor EOA. Voor deze
leerlingen wordt het IQ vastgesteld en leerachterstanden in beeld gebracht. Dit kan
de vo-school helpen een toelaatbaarheidsverklaring voor pro of een aanwijzing voor
lwoo aan te vragen bij de CvD van het SWVZHW.
b. leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en na 1 oktober 2019
in Nederland zijn aangekomen mogen (didactisch) getoetst worden, maar dit is
niet verplicht. Het heeft wel de voorkeur dat er toetsen zijn afgenomen, zodat de
vo-school kan bepalen in welke klas een leerling geplaatst wordt.
c. leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en na 1 oktober 2020 in
Nederland zijn aangekomen, tellen nog twee schooljaren mee als EOA-leerling. Deze
leerlingen hoeven niet getoetst te worden, maar ook hier geldt dat enig inzicht in het
didactisch niveau en taalniveau behulpzaam kan zijn bij het plaatsen van de leerling
in de juiste EOA-klas.
7

Het gaat om de datum van aankomst in Nederland.

In de BOVO-regio Haaglanden bieden vier vo-scholen een EOA-klas aan. Zie voor
meer informatie over het aanmelden bij deze scholen de Scholenwijzer vo. Bij vragen
kan contact worden opgenomen met één van de scholen, zodat de juiste overstap
gerealiseerd kan worden.

8.9

Aanmelden en omliggende regio’s

Ouders hebben wettelijk het recht om hun kind (ook) in andere regio’s aan te melden.
Dit kan ingewikkeld zijn, omdat in de omliggende regio’s andere procedures gelden. De
meeste omliggende regio’s maken ook gebruik van POVO OT, maar dit zijn gescheiden
systemen. Het is daarom bijvoorbeeld niet mogelijk om scholen van buiten de regio
op de voorkeurslijst te zetten. Wel vergemakkelijkt het werken dezelfde applicatie
informatie-uitwisseling met scholen uit de omliggende regio’s.

Komen leerlingen uit een regio die niet met POVO OT werkt, dan kunnen zij handmatig
worden ingevoerd met hun BSN-nummer (of onderwijsnummer). Dit geldt ook voor
leerlingen die dit schooljaar nog in het buitenland verblijven.
In de mediatheek op de website van BOVO Haaglanden staat een blanco
aanmeldformulier met een blanco voorkeurslijst, die ouders handmatig kunnen
invullen. Ouders van leerlingen die uit een POVO OT-regio komen, kunnen dit formulier
gebruiken als ze een voorkeurslijst willen inleveren in de BOVO-regio Haaglanden.
Ouders van leerlingen die uit een regio komen waar niet met POVO OT gewerkt wordt,
kunnen dat formulier gebruiken om hun kind aan te melden.
Alle aangemelde leerlingen van buiten de BOVO-regio Haaglanden doen op dezelfde
wijze mee in de procedure als leerlingen van binnen de regio.

Voor schooljaar 2020-2021 heeft BOVO Haaglanden met de regio Delflanden afspraken
gemaakt om de aanmeldprocedures zoveel mogelijk gelijk te laten lopen. Delflanden

8.9.2

gaat ook grotendeels mee met onze verschuiving als gevolg van de
coronamaatregelen. Dit betekent concreet dat aanmelden in Delflanden kan van
zaterdag 6 februari tot en met vrijdag 5 maart (een week eerder starten, en gelijk
eindigen met ons). Het bericht met het toelatingsbesluit zal ook op 15/16 april
verstuurd worden. Ouders van leerlingen die een toelatingsaanbod in beide regio’s

Sommige po-scholen uit de BOVO-regio Haaglanden krijgen te maken met ouders die
zich (ook) in een andere regio willen aanmelden. Po-scholen kunnen voor deze ouders
een (extra) aanmeldformulier met aanmeldcode printen (dit is alleen de eerste pagina
van het regionale aanmeldformulier). Hiermee kunnen ouders zich aanmelden op
scholen in omliggende regio’s.

hebben ontvangen, ontvangen zowel van de vo-school in Haaglanden als in Delflanden
een brief met de vraag om uiterlijk woensdag 21 april te kennen te geven welk
aanbod zij accepteren. Meer informatie over de aanmeldprocedure van Delflanden en
andere omliggende regio’s is te vinden op de website van BOVO Haaglanden.

8.9.1

Aanmeldingen van buiten de regio BOVO Haaglanden

Ouders van buiten de regio die in de BOVO-regio Haaglanden willen aanmelden, krijgen
van po-scholen in de omliggende regio’s een adviesformulier mee met de unieke
leerlingcode. Ouders melden zich met dit adviesformulier aan bij de vo-school van
hun eerste keuze in de BOVO-regio Haaglanden. Door de leerlingcode in POVO OT in te
voeren, krijgt de vo-school toegang tot het OKR. Als ouders zich bij meerdere vo-scholen
in de BOVO-regio Haaglanden aanmelden, dan vult de vo-school van eerste keuze de
andere scholen ook in POVO OT in.
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8.10

Leerlingen die zich buiten de regio BOVO Haaglanden aanmelden

Aanmelden op een ander niveau

Soms komt het voor dat een kind zich wil aanmelden op een alternatief niveau.
Bijvoorbeeld een kind met een havo-advies, dat kiest voor een bepaald profiel op het
vmbo. Binnen de BOVO-procedure is een dergelijke aanmelding (en zo nodig loting)
mogelijk. Ouders vragen de vo-school van eerste keuze of zij hun kind op een ander
niveau aan mogen melden. Indien de vo-school akkoord gaat, geeft de school de ouders
een toestemmingsverklaring voor aanmelding op een ander niveau. Wanneer de ouders
ook andere scholen op de voorkeurslijst willen zetten, die een ander niveau bieden
dan het BSA van het kind, dan vragen de ouders ook van deze vo-school/scholen een
toestemmingverklaring en leveren deze in bij de vo-school van eerste keuze. Op deze
wijze weet de vo-school van eerste keuze dat de leerling ook bij collega-scholen op een
ander niveau dan het BSA aangemeld mag worden.
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9 Behandelperiode en toelaten op het vo
Na elke aanmelding voert de vo-school de unieke leerlingcode van het regionale
aanmeldformulier in en krijgt ze via POVO OT toegang tot het leerlingdossier. Een
zorgvuldige behandeling van alle leerlingdossiers vraagt veel tijd. Het advies aan
vo-scholen is om hiervoor tussen 13 februari en 30 maart extra tijd en mensen vrij
te maken. Het is van belang dat vo-scholen elk leerlingdossier direct na de
aanmelding screenen op mogelijke extra ondersteuningsbehoeften (zie ook
hoofdstuk 6). Vervolgens nemen de vo-scholen het besluit of de leerling toelaatbaar
is.

9.1

Kaders rondom toelating op het vo

Bij de toelating op het vo is het BSA van de po-school leidend. Dit betekent dat een
leerling in principe conform het BSA wordt geplaatst op de vo-school. De vo-school mag
bij toelating geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van
de leerling. De vo-school mag ook geen aanvullende toetsingseisen stellen naast het BSA
(Inrichtingsbesluit artikel 4). In sommige situaties mag een vo-school voor de toelating
wel aanvullend onderzoek doen. Dit geldt:
• als voor de kandidaat-leerling geen BSA is vastgesteld of de kandidaat-leerling geen
eindtoets heeft afgelegd (Inrichtingsbesluit artikel 4.1);
• voor scholen met een bijzondere inrichting waarvoor specifieke kennis of
vaardigheden van de kandidaat-leerling noodzakelijk zijn. In dat geval mogen
ze een onderzoek doen naar (alleen) die specifieke kennis of vaardigheden
(Inrichtingsbesluit artikel 4.2).
• bij leerlingen met een mogelijke ondersteuningsbehoefte (pro, vmbo met lwoo, vso,
Kopklas, EOA en andere leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het kader
van passend onderwijs), mag een vo-school als dit nodig is en in overleg met ouders
aanvullend onderzoek doen naar de best passende ondersteuning.

9.1.1

Kennismakingsgesprekken

Veel vo-scholen voeren een kennismakingsgesprek met ouders en potentiële
leerlingen. Aangezien het BSA leidend is, mag er geen selectie plaatsvinden op basis
van het kennismakingsgesprek. Met andere woorden: er mag geen besluit worden
genomen over de toelating op basis van dit kennismakingsgesprek. Uitzondering
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hierop zijn de gesprekken met ouders en potentiële leerlingen die overstappen naar
vso, praktijkonderwijs, vmbo met lwoo, Kopklas, EOA en andere leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben in het kader van passend onderwijs. In deze gevallen is
onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte nodig.

9.1.2

Wettelijke termijn voor behandeling van een aanmelding

Wettelijk is het bevoegd gezag van een vo-school verplicht binnen zes weken (inclusief
vakanties) na de datum van aanmelding te beslissen over de toelating en dit aan ouders
kenbaar te maken. Deze termijn mag in individuele gevallen eenmalig met maximaal vier
weken worden verlengd. Vanwege de schaalgrootte van de BOVO-regio Haaglanden en
de bestuurlijke keuze voor een zorgvuldige behandeling van alle leerlingdossiers, wordt
de termijn van zes weken niet gerealiseerd. Wel krijgen ouders in nagenoeg alle gevallen
na uiterlijk acht weken bericht over de uitslag.
Berichtgeving aan ouders van leerlingen voor wie de zorgplicht geldt kan in totaal tien
weken duren. Ouders krijgen via het regionale aanmeldformulier informatie over de
(toegestane) verlenging van de wettelijke termijn van zes weken.

9.1.3

Besluit over toelaatbaarheid

In de behandelperiode beslist de vo-school of de leerling in aanmerking komt voor
toelating. Er zijn drie besluiten mogelijk:
• Toelaatbaar
Een leerling is toelaatbaar wanneer hij in aanmerking komt voor toelating, onder
voorbehoud van overaanmelding.
• Afgewezen
De leerling wordt niet toegelaten. Dit is alleen mogelijk wanneer één van de wettelijke
weigeringsgronden (zie paragraaf 9.1.5) van toepassing is óf wanneer de vo-school
niet in staat is te voorzien in de benodigde ondersteuningsbehoefte in het kader van
passend onderwijs.
• Teruggetrokken
Een aanmelding wordt beschouwd als ‘teruggetrokken’, wanneer de ouders de
aanmelding vrijwillig en zonder inmenging van de vo-school intrekken.

9.1.4

Toelating tot een brugklas

Een vo-school bepaalt zelf in welke brugklas een leerling geplaatst wordt, zolang hierbij
recht gedaan wordt aan het BSA. De vo-school legt, indien nodig, zelf aan ouders uit
waarom is gekozen voor de desbetreffende brugklas. Hieronder volgt een toelichting.
• Toelating bij een meervoudig BSA
De vo-school mag de leerling plaatsen in een homogene brugklas van het laagste of
het hoogste niveau of in een heterogene brugklas.
Voorbeeld: een leerling met het BSA vmbo tl/havo kan geplaatst worden in een
brugklas vmbo TL, een brugklas vmbo tl/havo of een brugklas havo.
let op: als de vo-school alleen het hoogste onderwijstype van het meervoudig advies

in huis heeft, en er dus geen afstroommogelijkheid is voor de leerling, dan kan
de vo-school besluiten de leerling niet toe te laten. Dit kan alleen na zorgvuldige
behandeling van het dossier en op basis van een individuele afweging.
• Toelating bij een enkelvoudig BSA
De vo-school mag de leerling plaatsen in een heterogene brugklas waarbij het
enkelvoudige advies het laagste of het hoogste niveau is. Voorbeeld: een leerling
met het BSA vmbo tl kan geplaatst worden in een brugklas vmbo kader/tl, vmbo tl of
vmbo tl/havo.
• Toelating tot een heterogene brugklas
Wanneer een vo-school een heterogene brugklas vormt, dan mag de school een
aangemelde leerling met een enkelvoudig BSA met het laagste onderwijsniveau niet
weigeren. Voorbeeld: een vo-school biedt als laagste onderwijsniveau vmbo tl/ havo
aan. Een leerling met een enkelvoudig vmbo tl-advies mag in dit geval niet worden
geweigerd.
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9.1.5

Wettelijke weigeringsgronden

Wettelijk mag het bevoegd gezag van een vo-school een leerling alleen weigeren als
(WVO art. 27):
a. 	de ouders de grondslag van de school niet onderschrijven of respecteren;
b. het
	 BSA niet overeenkomt met de inrichting van de school. Voorbeelden hiervan zijn:
een vmbo-advies bij een vwo-school of een leerling die niet geschikt blijkt voor een
opleiding in een bijzondere inrichting;
c. er geen plaats is.
In de BOVO-regio Haaglanden geldt dat er geen plaats is wanneer de vo-school:
• gedurende de eerste aanmeldperiode meer aanmeldingen ontvangt dan dat er
beschikbare plaatsen zijn en voorrangsregels en/of loting toepast;
• tijdens of na de tweede aanmeldperiode geen plaatsen meer heeft.

9.1.6

Afwijzen op basis van ondersteuningsbehoefte

Een vo-school kan besluiten dat een leerling niet toelaatbaar is, omdat de extra
ondersteuningsbehoefte van de leerling in het kader van passend onderwijs niet past
binnen het ondersteuningsprofiel van de school. Het bevoegd gezag van de vo-school
heeft in dat geval zorgplicht en moet in overleg met ouders een andere passende plek
voor de leerling vinden (wet passend onderwijs, art. 40). Zie hiervoor de beschrijving in
hoofdstuk 6, Passend onderwijs.

9.2

Eerste periode (pro, vmbo, havo en vwo)

Het merendeel van de aangemelde leerlingen zal in de eerste periode worden geplaatst
op een school van hun voorkeurslijst. We onderscheiden drie fasen in deze eerste
periode.
Fasering Handeling

Data

Fase 1a

Inleveren aanmeldformulier met voorkeurslijst, 13 februari t/m 5 maart
2021
de vo-school verwerkt deze in POVO OT
(zie hoofdstuk 8)

Fase 1b

Leerlingdossiers behandelen, screening
ondersteuningsvragen.

Direct na aanmelding t/m
29 maart 2021

Nemen van toelatingsbesluiten (bij
overaanmelding toepassen van eventuele
voorrangsregels en decentrale loting).

30 maart 2021

Voorlopige plaatsingen en beschikbare
plaatsen verwerken in POVO OT.

Uiterlijk 30 maart 2021

Fase 2

Fase 3
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Fase 1

Voor alle aangemelde leerlingen wordt bekeken of zij op de school van eerste keuze
kunnen worden geplaatst. Op basis van de door de school gepubliceerde beschikbare
capaciteit per brugklas, wordt bekeken of er sprake is van overaanmelding. Als dit
van toepassing is worden voorrangsregels toegepast en loot de vo-school (decentrale
loting) in de ochtend van 30 maart. Om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen plaatsen is
het in deze periode toegestaan om te schuiven in het brugklasaanbod, tot 30 maart
2021. Uiterlijk op 30 maart 2021 zijn alle leerlingen voorlopig geplaatst op de school
van eerste keuze, dan wel afgewezen of uitgeloot. Vo-scholen geven de uitkomsten van
de voorlopige plaatsingen van fase 1 via POVO OT door aan BOVO (inclusief de
restcapaciteit op basisschooladvies). Deze restcapaciteit wordt gebruikt voor de centrale
loting en matching.
let op: ouders en po-scholen worden nog niet op de hoogte gesteld van de uitkomsten.

Plaatsen leerlingen met ondersteunings
behoefte:

Zij ontvangen gelijktijdig bericht over de uitslag nadat alle fasen van de eerste
aanmeldperiode zijn doorlopen (15 april 2021). Het is van groot belang dat alle
vo-scholen zich aan deze afspraak houden.
let op: schuiven met capaciteit betekent niet dat een vo-school op een later moment kan

• Leerlingen bij wie de school zelf niet in de
extra ondersteuningsbehoefte kan voorzien.

13 februari t/m 13 april
2021

•Leerlingen voor het praktijkonderwijs
en leerlingen met lwoo en/of een extra
ondersteuningsbehoefte waar de school wel
in kan voorzien, maar die zijn uitgeloot op
30 maart.

1 t/m 13 april 2021

Centrale loting en matching voor leerlingen die
niet zijn geplaatst op school van eerste keuze
(m.u.v. leerlingen uit fase 2).

14 en 15 april 2021

Bericht vanuit POVO OT naar alle ouders over
uitslag eerste aanmeldingsperiode

15 april 2021
15.00 - 17.00 uur

Bericht naar ouders vanuit de vo-school

15 april, vanaf 15.00 uur,
uiterlijk 16 april 2021
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9.2.1

besluiten onderwijs op het niveau van een bepaald basisschooladvies niet meer aan te
bieden, wanneer op 1 november via de website is gecommuniceerd dat leerlingen met
dat basisschooladvies op de vo-school terecht kunnen.
Decentrale loting
Is er sprake van overaanmelding, dan kan een vo-school voorrangsregels toepassen
(zie paragraaf 3.3). Wanneer hierna nog plekken beschikbaar zijn, worden deze
lesplaatsen onder de overgebleven groep leerlingen verloot. Een loting dient te kunnen
worden verantwoord naar een belanghebbende derde, zoals ouders, een po-school of
een juridische macht. Deze stap in het proces wordt aangeduid met ‘decentrale loting’,
om het onderscheid met de latere centrale loting en matching aan te geven.
let op: wanneer twee kinderen die elkaars broer of zus zijn (bijvoorbeeld een tweeling)

gelijktijdig mee loten, dan wordt dit voorafgaand aan de loting aan de notaris kenbaar
gemaakt. Er wordt bepaald of het tweede kind automatisch (mede) wordt ingeloot
wanneer het eerste kind wordt ingeloot. Een andere mogelijkheid is om in zo’n geval
gebruik te maken van de hardheidsclausule.

9.2.2

Fase 2

Aan het eind van fase 1 is duidelijk welke leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
niet op de school van hun eerste keuze zijn geplaatst. De vo-scholen zoeken voor deze
leerlingen een andere, passende school. Hierbij worden ze ondersteund door het
SWVZHW. Zie voor de volledige beschrijving van de zorgplicht paragraaf 6.2.7.
let op: het kan voorkomen dat er in deze fase contact is met de ouders van deze

leerlingen om te zorgen dat er een passende school voor de leerling wordt gevonden.

9.2.3

Fase 3

Alle reguliere leerlingen die na fase 1 nog geen plaats hebben, doen mee in de centrale
loting en matching. Na de centrale loting en matching op 15 april worden de
toegelaten leerlingen door POVO OT verwerkt. De vo-scholen verwerken de nog
beschikbare plaatsen (per school, maar ook op basisschooladvies) in POVO OT, waarna
deze gepubliceerd worden op de digitale scholenwijzer. Deze beschikbare plaatsen
worden gebruikt voor de centrale loting en matching van de tweede aanmeldperiode.
Leerlingen voor het praktijkonderwijs en leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
gaan niet mee in de centrale loting en matching, zij worden immers in fase 2 met
maatwerk geplaatst.
Centrale loting en matching
De leerlingen die tijdens de eerste aanmeldperiode niet geplaatst konden worden op
de school van eerste keuze, krijgen via de centrale loting en matching8 een lotnummer.
Op volgorde van dit nummer worden de leerlingen gematcht. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de scholen op de voorkeurslijst die nog plek hebben. Voorrangsregels
spelen in deze fase geen rol meer.

9.2.4

Berichtgeving vanuit POVO OT wordt tussen 15.00 en 17.00 uur verstuurd, zodat ouders
zelf de inhoud van het bericht kunnen delen met hun kind.
Vanaf donderdag 15 april 2021, 15.00 uur, maar uiterlijk vrijdag 16 april 2021,

informeren de vo-scholen zelf (ook) de ouders van alle leerlingen die zij hebben
geplaatst. De vo-school verwerkt de toegelaten leerlingen tevens in POVO OT.
let op: ouders van leerlingen van buiten de regio kunnen zich ook opgeven om via POVO

OT een automatisch gegenereerde e-mail met het toelatingsbesluit te ontvangen. De
vo-school kan bij aanmelding de contactgegevens van de ouders in POVO OT verwerken.
Het is voor deze ouders niet mogelijk te kiezen voor de ouderinlog.

9.2.5
In overleg met de besturen wordt een aantal proefmatches gedaan om de uitkomsten
te optimaliseren. Op 14 en 15 april 2021 wordt de centrale loting en matching
uitgevoerd. Een notaris houdt toezicht op dit proces en er zijn vo-bestuurders
aanwezig. Via POVO OT ontvangen de vo-scholen bericht welke leerlingen op hun
school zijn geplaatst.

8
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De centrale loting en matching wordt digitaal ondersteund door POVO OT, waarbij gebruik wordt gemaakt van een koppeling met het Loting & Matching Systeem Nederland. Volgens het algoritme Deferred
Acceptance Single Tie Break worden de leerlingen gematcht aan de scholen op hun voorkeurslijst. Het
systeem is ontwikkeld door een softwarebedrijf en is gecertificeerd door hoogleraren van de VU en UvA.
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Bericht over toelating

Alle ouders van leerlingen9, die in de eerste aanmeldperiode zijn aangemeld, krijgen
op donderdag 15 april 2021 tussen 15.00 en 17.00 uur vanuit POVO OT bericht
over de uitslag. Er zijn vier manieren waarop ouders geïnformeerd worden:
a. 	Ouders die digitaal aanmelden zien het bericht met het toelatingsbesluit in de
ouderinlog;
b. 	Ouders die kiezen voor de ouderinlog in POVO OT kunnen daar het bericht met het
toelatingsbesluit inzien;
c. Ouders die kiezen voor een automatisch gegenereerd bericht, ontvangen een e-mail
vanuit POVO OT met het toelatingsbesluit van hun kind;
d. Ouders die niet kiezen voor berichtgeving vanuit POVO OT, ontvangen alleen een
bericht van de vo-school. Zij ontvangen dus niet op donderdag 15 april 2021
tussen 15.00 en 17.00 uur een bericht (via e-mail of ouderinlog) van POVO OT.

Niet toegelaten leerlingen

Ouders van leerlingen die niet zijn geplaatst op één van de scholen van hun
voorkeurslijst, ontvangen ook op 15 april 2021 een digitaal bericht vanuit POVO OT
(indien zij daarvoor hebben gekozen). De vo-school verwerkt de uitgelote leerlingen
in POVO OT.

9

Uitgezonderd zijn de ouders van leerlingen voor wie zorgplicht geldt, zie hoofdstuk 6.

let op: ouders van leerlingen die na de centrale loting en matching nog niet geplaatst zijn

én die hebben aangegeven geen bericht vanuit POVO OT te willen ontvangen, kunnen
contact opnemen met de ouderhelpdesk of worden via de betreffende basisschool
geïnformeerd. Ouders van leerlingen die na de centrale loting en matching nog niet
geplaatst zijn én van buiten de regio komen, krijgen via POVO OT een automatisch
bericht. Indien zij hebben gekozen om geen automatisch bericht te ontvangen, worden
zij via de vo-school van eerste voorkeur geïnformeerd.

9.3

Tweede periode (pro, vmbo, havo en vwo)

Handeling

Data

Ouders leveren aanmeldformulier met voorkeurslijst in,
vo-school verwerkt deze in POVO OT
Let op: inclusief weekend

19 t/m 23 april 2021

Leerlingdossiers behandelen

19 t/m 23 april 2021

Centrale loting en matching

10 en 11 mei 2021

Bericht vanuit POVO OT naar alle ouders over uitslag
tweede aanmeldingsperiode.

11 mei 2021,
15.00 – 17.00 uur

Bericht naar ouders vanuit de vo-school

11 mei 2021, vanaf 15.00 uur

Beschikbare plaatsen verwerken in POVO OT

11 tot 12 mei 2021, 12.00 uur

Vanaf maandag 19 t/m vrijdag 23 april kunnen vo-scholen de nieuwe aanmeldingen
behandelen. In deze tweede aanmeldperiode passen vo-scholen geen voorrangsregels
toe en wordt er niet geloot door de school zelf. Alle aangemelde leerlingen10 worden
gematcht met één van de voorkeursscholen via de centrale loting en matching. De
toelatingsbesluiten worden automatisch verwerkt in POVO OT. Deze nieuwe centrale
loting en matching vindt plaats op maandag 10 en dinsdag 11 mei 2021 en wordt op
dezelfde manier uitgevoerd als de eerste. Alle ouders en leerlingen krijgen nog
dezelfde dag (11 mei, tussen 15.00 en 17.00 uur) bericht over de toelating (op
dezelfde wijze als na de eerste aanmeldperiode, zie paragraaf 9.2.4).
LET OP: vanaf

zaterdag 24 april tot en met zondag 9 mei is de meivakantie. Het
verwerken van de aanmeldingen moet dus echt op vrijdag 23 april om 17.00 uur
gereed zijn, zodat we de maandag na de vakantie de centrale loting en matching
kunnen uitvoeren.
10 Alle leerlingen, met uitzondering van leerlingen met een advies pro, lwoo en/of met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen worden met maatwerk geplaatst (zie hoofdstuk 6).
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9.4

Na de tweede aanmeldperiode

9.5

Reservelijsten

Leerlingen die na de tweede periode nog geen plek hebben kunnen zich vanaf
dinsdag 18 mei 2021 aanmelden op de vo-scholen die dan nog plek hebben (zie
paragraaf 8.3).
In deze restperiode bepaalt de volgorde van binnenkomst de toelating, tenzij op
18 mei sprake is van overaanmelding. In geval van overaanmelding geldt dat alle
aanmeldingen op dinsdag 18 mei tot 17.00 uur worden behandeld alsof deze
gelijktijdig zijn binnengekomen. Vervolgens vindt een loting plaats om de volgorde
van behandeling te bepalen. De betreffende ouders worden uiterlijk woensdag
19 mei, 10.00 uur geïnformeerd over de uitkomst van de loting. Ouders
ontvangen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na aanmelding
bericht over de toelating.
Na de tweede aanmeldperiode kunnen vo-scholen op dinsdag 11 en
woensdagochtend 12 mei de beschikbare plaatsen, op basis van brugklastype,
verwerken in POVO OT. Vo-scholen houden het beschikbare aantal plaatsen dagelijks
bij (of wanneer er aanpassingen zijn), zodat het aantal plekken vanaf zaterdag 15 mei,
10.00 uur real time op de digitale scholenwijzer zichtbaar is.
De besturen staan niet toe dat vo-scholen een reservelijst hanteren voor het geval er
in een later stadium plekken beschikbaar komen. De afspraak is dat vo-scholen waar
plek is of vrijkomt, niet actief ouders benaderen of dit op hun website publiceren. Na de
tweede aanmeldperiode kunnen scholen via scholenwijzer.denhaag.nl (via POVO OT)
kenbaar maken welke plaatsen nog beschikbaar zijn. De vo-school dient zelf te bepalen
op welke eenduidige wijze ouders zich in deze periode kunnen aanmelden, zodat zij de
volgorde van binnenkomst goed kunnen bepalen.

9.6

Inschrijven

Wanneer een leerling is toegelaten, ontvangen ouders een aanbod tot plaatsing. Ouders
kunnen zich vervolgens inschrijven. De vo-school kan aanvullende informatie opvragen
bij ouders met een inschrijfformulier. Dit kan na 15 april 2021 (eerste periode) en na
11 mei 2021 (tweede periode).

9.7

Aanbod tot plaatsing in meerdere regio’s

Het kan voorkomen dat ouders zich in meerdere regio’s aanmelden en in meerdere
regio’s een aanbod tot plaatsing krijgen. Met regio Delflanden is afgesproken dat
deze ouders van beide scholen een verzoek ontvangen om uiterlijk woensdag 21
april 2021 kenbaar te maken van welk aanbod zij gebruik willen maken.
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10 De eindtoets PO
Alle leerlingen uit groep 8 maken tussen half april en half mei de eindtoets.
De eindtoets geeft een onafhankelijk advies over het vo-schooltype dat het best bij
de leerling past. De eindtoets wordt beschouwd als een ‘second opinion’ naast het
BSA. De po-school kiest dezelfde eindtoets voor alle leerlingen die naar het vo gaan.
let op: ook leerlingen die na groep 7 het po verlaten zijn verplicht een eindtoets te

• leerlingen met een IQ lager dan 75 (volgens recente IQ-test11, die voldoet aan de
criteria van de Cotan);
• leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben met als verwachte
uitstroombestemming vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding;
• leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet
voldoende beheersen.

maken!

10.1

Toegestane eindtoetsen

In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen. De toetsaanbieders die
vooralsnog zijn toegestaan zijn:
• Centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens
www.centraleeindtoetspo.nl
• Route 8 van A-VISION B.V. route8.nl
• IEP (ICE Eindtoets primair onderwijs) van bureau ICE www.toets.nl
• Dia-eindtoets www.diatoetsen.nl
• AMN eindtoets www.amn.nl.
In november/december 2020 wordt door het ministerie van OCW bekend gemaakt
welke toetsen voor 2021 goedgekeurd zijn.

10.2

Vrijstelling en ontheffing

Sinds schooljaar 2019-2020 zijn ook leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs
verplicht deel te nemen aan een eindtoets. Met het niet doorgaan van de eindtoets vorig
schooljaar, zal deze verplichting in 2020-2021 voor het eerst zijn.
Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een ontheffing. Dit houdt in dat het
bevoegd gezag in overleg met de ouders kan besluiten om een leerling geen eindtoets te
laten maken. Een ontheffing kan gelden voor:

10.3

Heroverweging BSA

Een po-school is verplicht het BSA te heroverwegen wanneer de uitslag van de eindtoets
hoger is dan het oorspronkelijke BSA. Een heroverweging betekent dat de po-school
het oorspronkelijke BSA nogmaals intern bespreekt en beslist of dit wordt bijgesteld.
Wanneer uit de eindtoets een gelijk of lager advies komt dan het oorspronkelijke BSA,
dan wordt het BSA niet heroverwogen en bijgesteld.
Werkwijze voor po en vo:
1. De po-school heroverweegt het BSA en betrekt hierbij de ouders. Mogelijke uitkomst:
• handhaving van het oorspronkelijke BSA;
• bijstelling van het BSA naar een hoger advies. Bijvoorbeeld vmbo tl wordt vmbo tl/
havo;
2. De po-school communiceert het resultaat van de heroverweging zo snel mogelijk naar
de ouders en de vo-school.
3. De heroverweging en eventuele bijstelling van het BSA worden verwerkt in POVO OT.
4. Na bijstelling van een BSA gaan de po-school en vo-school met elkaar in gesprek.
De po-school neemt daarbij het initiatief.
5. In geval van bijstelling nodigt de vo-school de ouders zo spoedig mogelijk uit voor
een overleg om te bepalen of de plaatsing moet worden herzien. Dit kan leiden tot
een van de volgende besluiten:
11 Wanneer de IQ-test ouder is dan twee jaar, zullen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem
moeten bevestigen dat de ontwikkeling van de leerling niet verder is dan het niveau eind groep 5 van
het po.
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• plaatsing op de vo-school op basis van het bijgestelde advies;
• plaatsing op de vo-school op basis van het oorspronkelijke advies;
• plaatsing op een andere school van het bevoegd gezag op basis van het bijgestelde
advies;
• op basis van het bijgestelde advies melden de ouders hun kind aan bij een andere
vo-school die nog plek heeft.

10.4

Verwerking eindtoets in POVO OT

In de Wet eindtoetsing po is geregeld dat po-scholen de uitslag van de eindtoets
overdragen aan het vo. Dit betreft in ieder geval het resultaat van de eindtoets, het
niveau waarop de toets is afgelegd, een advies over het vervolgonderwijs en een
indicatie van de beheersing van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.
In de BOVO-regio Haaglanden wordt de overdracht geregeld met een eindtoetsformulier
in POVO OT.
Vo-scholen maken aan het eind van het schooljaar alle eindtoetsformulieren definitief
in POVO OT. Hierdoor is het voor de po-school zichtbaar op welk niveau een leerling
met een bijgesteld advies uiteindelijk toegelaten is. Informatie over het tijdpad van
de eindtoets en de verwerking van de resultaten en besluiten in POVO OT wordt
gecommuniceerd in een BOVO-nieuwsbrief zodra de data voor de eindtoets bekend zijn.
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11 Over 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 scholen 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.

11.1

Doelgroep en doelstellingen

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 beoogt een soepele overgang van po naar vo, waarbij de leerling
die het po verlaat op de best passende plek in de brugklas terecht komt. De BOVOprocedure kent zeven doelstellingen:
1. het bieden van een passend basisschooladvies, onderbouwd met het
onderwijskundig rapport;
2. het verzorgen van een helder en eerlijk proces van schoolkeuze, aanmelding en
toelating;
3. het vinden van een passende school voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte, in het kader van Passend Onderwijs
4. een zorgvuldige behandeling van de aanmelding door de vo-school;
5. het verzamelen van statistische gegevens rond het overstapproces;
6. een goede ondersteuning van het scholenveld en een snelle en adequate
afhandeling van vragen op inhoudelijk en technisch vlak m.b.t. de verschillende
overstapprocedures;
7. het bieden van een (digitaal) platform voor ouders, waarop zij alle nodige informatie
omtrent de scholen in de regio en de verschillende overstapprocedures kunnen
vinden.
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11.2

Het BOVO-team en aansturing

Het team van BOVO Haaglanden zorgt voor het onderwijsinhoudelijke gedeelte van de
BOVO-procedure, de servicedesk ondersteuning, de organisatie van bijeenkomsten, de
digitale verwerking van gegevens in POVO OT, secretariële en applicatieondersteuning
en de monitoring. Het team wordt aangestuurd door de programmamanager.
BOVO wordt getrapt aangestuurd door de gezamenlijke po- en vo-besturen, de
portefeuillehouder en de programmamanager. De programmamanager, ondersteund
door het BOVO-team, ziet erop toe dat de BOVO-procedure wordt uitgevoerd. Het
SWVZHW is penvoerder inzake personeelsbeleid en financiën. De BOVO-klankbordgroep
praat mee met praktische onderwerpen en kan gevraagd en ongevraagd adviezen
uitbrengen aan de portefeuillehouder en programmamanager.
Regionaal POVO-platform

Portefeuillehouder

Programmamanager

Team BOVO Haaglanden
Figuur: Organogram BOVO Haaglanden

Penvoerder

Klankbordgroep BOVO

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

11.3

Wat doet BOVO?

Gedurende een schooljaar vervult BOVO verschillende taken. Hieronder vindt u een
korte beschrijving.

11.3.1

Beleidsvorming, - evaluatie en –ontwikkeling

BOVO Haaglanden ontwikkelt het beleid rondom de overstap van po naar vo. Leidend
hierbij zijn de wet- en regelgeving en de regionaal bestuurlijke afspraken. Gedurende
het schooljaar onderhoudt BOVO nauw contact met de bestuurlijke platformen en
de gemeente Den Haag, om hen te informeren over de lopende procedure en waar
nodig middels beleidsvoorstellen afspraken te vernieuwen en beleid bij te stellen.
De (jaarlijkse) evaluatie van de procedure geeft belangrijke inzage in de verbeterpunten
voor het volgende schooljaar.

11.3.2

Monitoring

BOVO Haaglanden geeft de basisscholen informatie voor ouders in de vorm van
ouderfolders, voor zowel de reguliere procedure als passend onderwijs, in het
Nederlands, Engels en Arabisch. Ook heeft BOVO een PowerPointpresentatie ontwikkeld
die basisscholen bij ouderavonden kunnen gebruiken. De website van BOVO Haaglanden
heeft ook een oudergedeelte, waar ouders terecht kunnen voor informatie en het
downloaden van de publicaties.
Sinds schooljaar 2017-2018 wordt in de periode van de toelatingsbesluiten, zowel na
periode 1 als periode 2 een externe helpdesk opengesteld, specifiek voor ouders. De
ouderhelpdesk is vanaf het moment dat ouders het bericht met het toelatingsbesluit
ontvangen een aantal avonden/dagen bereikbaar, voor vragen omtrent het bericht
met het toelatingsbesluit en de te nemen vervolgstappen. Scholen kunnen ouders met
vragen naar de ouderhelpdesk verwijzen. De openingstijden worden op de website
vermeld.

Met de gegevens die BOVO verzamelt, worden jaarlijks verschillende rapportages
uitgebracht voor de scholen en besturen. Hiermee monitort BOVO de processen
rondom de overstap po-vo. Ook gebruikt BOVO de data om analyses van bepaalde
onderwerpen te maken, zoals 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 te herleiden naar
individuele leerlingen.

11.3.5

11.3.3

11.3.6

Informatievoorziening voor scholen

Alle informatie die gaat over de overstap van po naar vo in de BOVO-regio Haaglanden is
terug te vinden op de website www.bovohaaglanden.nl. Daarnaast deelt BOVO actuele
onderwerpen via nieuwsbrieven en aparte mailingen. Alle wettelijke en regionale
afspraken zijn opgenomen in het BOVO-procedureboek. De bijbehorende data van
bijeenkomsten, gevraagde handelingen in POVO OT en de aanmeldperioden zijn
opgenomen in een jaaroverzicht.

11.3.4

Informatievoorziening voor ouders (incl. ouderhelpdesk)

Ouders kunnen voor informatie over de overstap van po naar vo terecht op de digitale
Scholenwijzer van de gemeente Den Haag. Op deze website kunnen zij informatie
over passende scholen en het aantal beschikbare plaatsen zoeken. Daarnaast zijn er
algemene pagina’s met informatie over de overstap. De scholenpagina’s zijn makkelijk
uit te printen.
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BOVO-servicedesk

Wanneer scholen de informatie niet via de website of procedureboek kunnen vinden,
dan is de BOVO-servicedesk het aanspreekpunt voor onderwijspersoneel met BOVOgerelateerde vragen en problemen. De servicedesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en
16.30 uur. De BOVO-servicedesk is onderdeel van de Onderwijs Servicedesk Haaglanden.
E-mail: servicedesk@bovohaaglanden.nl
Telefoon: 070 – 315 63 50

Bijeenkomsten

Dit schooljaar organiseert BOVO wederom voorlichtingsbijeenkomsten voor startende
docenten, voor het po in september en voor het vo in januari. Deelnemers krijgen
informatie over de procedure en de belangrijkste wijzigingen daarin, testen en toetsen
lwoo/pro en een (interactieve) cursus over de applicatie POVO OT. Ook de mogelijkheid
tot casusoverleg voor ingewikkelde leerlingdossiers blijft bestaan. In oktober ontmoeten
po- en vo-collega’s elkaar tijdens de verdiepingsmiddag.
Alle data van geplande bijeenkomsten staan in het BOVO-jaaroverzicht 2020-2021 en op
de website van BOVO: www.bovohaaglanden.nl

11.3.7

Warme overdracht

De uitwisselingsmarkten in het kader van de warme overdracht vinden in november
2020 en in juni 2021 plaats. Op deze middagen staat het uitwisselen van informatie
centraal. In november koppelen de vo-scholen (met toestemming van ouders) terug
aan po-scholen hoe het de leerlingen op de vo-school vergaat. In juni informeren

de po-scholen de vo-scholen over de aankomende basisschoolverlaters. Tijdens de
uitwisselingsmarkt in november is er voor het po ook de gelegenheid tot casusoverleg
met experts van SWVZHW, SPPOH en BOVO. De uitwisselingsmarkt in november 2020 zal
vanwege de coronamaatregelen digitaal plaatsvinden.

bugs en incidenten en coördineert de oplossing daarvan en voert de coördinatie
op wijzigingen, voortkomend uit de jaarlijkse evaluatie onder stakeholders. BOVO
onderhoudt contacten met leveranciers en ZZP’ers.

11.3.11
let op: sinds de invoering van de AVG (mei 2018) is er voor de terugkoppeling van het

vo naar po (de november uitwisselingsmarkt) expliciete, schriftelijke toestemming van
ouders nodig om informatie over de leerling uit te wisselen. Voor de uitwisselingsmarkt
in juni is er een wettelijke grondslag waardoor toestemming van ouders voor informatie
uitwisseling niet nodig is. De wetswijziging van 1 juli 2020 heeft hierin geen verandering
gebracht.

11.3.8

Dossierbegeleiding po-vo en casusoverleg

Elk schooljaar is er een klein aantal basisschoolverlaters bij wie de overstap po-vo
moeizaam verloopt. Scholen kunnen hierbij ondersteund worden door BOVO,
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH), SWVZHW en/of het
team leerplicht van de gemeente Den Haag. BOVO Haaglanden helpt, samen met
de samenwerkingsverbanden, scholen op weg die met vragen zitten en organiseert
casusoverleg voor po-scholen die over geanonimiseerde dossiers van leerlingen willen
sparren. Na de tweede aanmeldperiode monitort BOVO welke basisschoolverlaters nog
niet zijn aangemeld of toegelaten op het vo. Vanaf het begin van het schooljaar tot een
leerling is aangemeld op het vo, zijn de adviseurs van het SPPOH het aanspreekpunt
voor po-scholen. Wanneer een leerling eenmaal is aangemeld op het vo, zijn de
consulenten van het SWVZHW aanspreekpunt. Indien de ondersteuning uiteindelijk
niet tot resultaat leidt, kan de leerling in aanmerking komen voor de procedure (her)
plaatsing leerlingen van het SWVZHW.

11.3.9

11.3.12

Ombudsregeling

Binnen de BOVO-procedure bestaat een ombudsregeling. Deze is bedoeld voor klachten
die er kunnen zijn over de uitvoering van BOVO-procedure. De ombudsregeling is
bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen én voor scholen.
Klachten van ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers van leerlingen die dit jaar de overstap maken naar het vo, kunnen
gebruik maken van de ombudsregeling. De ombudsregeling heeft betrekking op
klachten en/of nalatigheid van een po- of vo-school of een schoolbestuur in het kader
van de uitvoering van de regionale BOVO-procedure. Een onafhankelijke commissie
neemt de klacht in behandeling en brengt advies uit. De commissie behandelt geen
klachten over het BSA, de inhoud van het OKR of het toelatingsbesluit van de vo-school.
Klachten van scholen
Wanneer scholen een klacht hebben over een andere school, kan de ombudsregeling
ook worden gebruikt. Voorwaarde voor het indienen van een klacht is dat er al contact is
geweest tussen beide scholen, ook op directieniveau.

Vergoedingsregelingen pro en lwoo

Leerlingen die overstappen naar 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.

11.3.10

POVO OT en contractbeheer

BOVO beheert het contract met Onderwijs Transparant en andere applicaties, signaleert
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Scholenwijzer en Wegwijzer

De website scholenwijzer.denhaag.nl en de bijbehorende applicatie de Wegwijzer
(wegwijzerdenhaag.nl) van gemeente Den Haag worden beheerd door BOVO
Haaglanden. BOVO zorgt ervoor dat de applicatie en de website goed werken en
ondersteunt de scholen via de servicedesk: servicedesk@wegwijzerdenhaag.nl.
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Meer informatie over de ombudsregeling en het klachtenformulier is te vinden op
www.bovohaaglanden.nl.

11.3.13

Privacy en security

BOVO onderhoudt het verwerkersregister, voert Privacy Impact Assessments (PIA’s) uit
en verzorgt de (sub)verwerkersovereenkomsten met leveranciers en schoolbesturen.
Daarnaast houdt BOVO het interne privacy beleid actueel en in lijn met het privacy
beleid van het SWVZHW.
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Beleidsmedewerker digitale verwerking: Erneke van den Beukel
Beleidsmedewerker communicatie: Judith Lommel
Beleidsmedewerker orthopedagogiek: Barbara van der Zandt
Ondersteunend beleidsmedewerker informatieverwerking: Ronneke Borsboom
Eventmedewerker: Nieke van Cleef
Servicedeskmedewerkers: Silvana Contino, Ikrame Elqoraychy, Britt van Berge Henegouwen
www.bovohaaglanden.nl
servicedesk@bovohaaglanden.nl
070 315 63 50

Disclaimer
De informatie in deze uitgave is zorgvuldig samengesteld. BOVO Haaglanden aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hierin verstrekte informatie.
Evenmin kunnen er aan de inhoud rechten worden ontleend.
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Dit is een uitgave van BOVO Haaglanden
Schooljaar 2020-2021
www.bovohaaglanden.nl

