Sociaal-emotioneel onderzoek
Vergoedingsregeling 2018-2019

Deze brief is voor basisschoolverlaters, die mogelijk in aanmerking komen voor
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) door sociaal-emotionele problematiek (sem). Het gaat om
leerlingen die leerachterstanden hebben, die niet verklaard kunnen worden vanuit de intelligentie (die
(boven)gemiddeld is). De leerachterstanden hebben dus waarschijnlijk een andere oorzaak en kunnen
het gevolg zijn van sociaal-emotionele problemen.
Voorwaarden
1. De leerling heeft een leerachterstand tussen de 25% en 50% op tenminste twee van de volgende
didactische gebieden: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen of spelling
(tenminste één van de twee gebieden is begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen).
2. De leerling heeft een IQ binnen de bandbreedte 91 t/m 120.
Sociaal-emotioneel onderzoek
Doel van dit sociaal-emotioneel onderzoek is te achterhalen of er sprake is van sociaal emotionele
problematiek, waardoor het onderwijsleerproces substantieel belemmerd wordt en lwoo op het vmbo
nodig is. Het gaat om problematiek op het gebied van faalangst, prestatiemotivatie en/of sociaalemotionele instabiliteit.
De basisschool kan het sociaal-emotioneel onderzoek op verschillende manieren laten afnemen:
- door de gz-psycholoog/geregistreerd orthopedagoog van de basisschool (indien aanwezig);
- door een onderzoeksbureau naar keuze;
- door A-VISION via de BOVO-vergoedingsregeling.
NB Ouders dienen altijd toestemming te geven voor sociaal-emotioneel onderzoek.
BOVO vergoedingsregeling sem
Leerlingen in de BOVO regio Haaglanden, die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, komen in
aanmerking voor de vergoedingsregeling. BOVO werkt hierbij samen met onderzoeksbureau A-VISION.
Kiest u hiervoor, dan worden de kosten van het onderzoek vergoed.
Aanmelding
- aanmelding kan zodra de uitslag van het IQ-onderzoek en de leerachterstanden bekend zijn.
- tot en met woensdag 12 december 2018 kunnen leerlingen worden aangemeld in POVO OT.
Volg het bijgevoegde stappenplan (bijlage 1).
Aanmeldingen tot 23 november worden voor de kerstvakantie teruggekoppeld door
onderzoeksbureau A-VISION.
NB Zorg ervoor dat het aanmeldformulier op ‘definitief’ staat.
-

wanneer u na woensdag 12 december 2018 nog leerlingen wilt aanmelden voor onderzoek, neem
dan rechtstreeks contact op met A-VISION: info@a-vision.nu ter attentie van Lotte de Vogel.
De kosten van dit onderzoek zijn dan voor rekening van de school.
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Onderzoeksinstrumenten
Na de aanmelding in POVO OT stuurt A-VISION een link, waarmee online twee vragenlijsten kunnen
worden ingevuld.
1. Vragenlijst voor de leerling: LeerMotivatieTest (LMT). Als leerlingen het moeilijk vinden de
vragenlijst zelfstandig te lezen, kan deze ook voorgelezen worden.
2. Vragenlijst voor de leerkracht: Docenten Vragenlijst (DVL).
Bij het invullen van de DVL is belangrijk het gedrag van de leerling in de gehele schoolsetting (klas,
buiten, overblijf, gymles enz.) mee te nemen. Het kan van belang zijn de DVL gezamenlijk in te
vullen, bijvoorbeeld met de duo collega of gymdocent, zeker indien de leerling zich in de ene
schoolsetting anders gedraagt dan in de andere schoolsetting.
NB Vul de vragenlijsten binnen 1 week in.
Uitslagen
De gemiddelde doorlooptijd van de sem-procedure, vanaf aanmelding tot terugkoppeling van de
resultaten, is drie weken. Hierbij geldt: hoe sneller u alle leerlingen van uw school aanmeldt, hoe
eerder u het resultaat krijgt teruggekoppeld.
U krijgt een e-mail van BOVO wanneer het resultaat van het sem-onderzoek in POVO OT is verwerkt.
Vragen
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de BOVO- servicedesk
(helpdesk@bovohaaglanden.nl en 070-3156350).
Met vriendelijke groet,
Team BOVO
Bijlagen
1. Stappenplan BOVO vergoedingsregeling sem 2018-2019
2. Valideren handtekening
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