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VvSL-contributie 2016 

Door de vertraagde oplevering van de nieuwe verenigingswebsite vindt de inning van de contributie 

voor het kalenderjaar 2016 verlaat plaats. Jaap de Win, onze penningmeester, vraagt iedereen de 

contributiebetaling nog vóór de zomervakantie af te (laten) handelen. Op de nieuwe VvSL-website 

(waarvoor je rond 7 juni een activatiemailtje hebt ontvangen) staat jouw contributienota in PDF-vorm 

bij ”Mijn VvSL” klaar onder ”Mijn facturen”. 

 

Groepsdiscussie over Studiekeuze123 

Studiekeuze123 wil graag meer inzicht hebben in de informatiebehoeften van decanen. Daarom zijn 

is Studiekeuze123 we op zoek naar decanen die meer willen vertellen over wat er op school gebeurt 

in het kader van studiekiezen, van welke informatie er gebruik wordt gemaakt. Ook is Studiekeuze123 

heel benieuwd naar de mening van decanen over www.studiekeuze123.nl en de 

voorlichtingsmaterialen (digiles, poster en flyer) die elk jaar worden aangeboden. In september wordt 

er één groepsdiscussie gehouden in Utrecht aangevuld met een aantal individuele interviews in 

Utrecht en op de werkplek van de decaan. Op die manier hoopt  Studiekeuze123 decanen uit alle 

delen van het land te spreken. Wilt u meedoen? U kunt zich hiervoor aanmelden via 

info@studiekeuze123.nl. Wilt u er dan bij vermelden bij welke school u werkzaam bent, of u naast uw 

decanaat ook les geeft en uw leeftijd. 

 

Hoe gaat het nu verder met de rekentoets? 

Dinsdag 14 juni juni jl. heeft de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij 

uiteenzet hoe het komend jaar verder gaat met de rekentoets. Op het vwo is de toets zodanig goed 

gemaakt, dat het zogenaamde vangnet niet in werking hoefde te treden. Dit betekent dat voor de 

rekentoets volgend jaar op het vwo minimaal een 5 moet worden gehaald en dat hij binnen de 

kernvakken valt.  

Op havo en vmbo waren de prestaties blijkbaar minder. Ook voor volgend jaar blijft de 

inspanningsverplichting gehandhaafd: de toets moet worden gemaakt, maar het cijfer doet er niet toe. 

Meer informatie en een link naar de brief van de staatssecretaris vindt u op 

www.steunpunttaalenrekenenvo.nl. 

 

KeuzeSpecial voor leerlingen 

In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat we bezig zijn het met samenstellen van een 

KeuzeSpecial voor leerlingen in de eindexamenklassen en voorexamenklassen havo/vwo. De 

reacties hierop zijn overweldigend. Er is reeds een kleine 10.000 exemplaren besteld. Als u vergeten 

bent het formulier in te sturen: dat kan nog tot 5 juli a.s. Dan moeten we aan de drukker het aantal te 

drukken exemplaren laten weten. Het bestelformulier is meegezonden bij de vorige nieuwsbrief en 

kan geretourneerd worden aan decazine@vvsl.nl.  

Alle VvSL-leden krijgen sowieso begin september een exemplaar van deze special toegezonden. U 

kunt ook dan alsnog besluiten voor al uw leerlingen in de hoogste klassen een exemplaar te 

bestellen. Dan weten we ook de definitieve prijs per exemplaar.  

 

DecaZine 14 

Op dit moment ligt DecaZine 14 op de drukpersen. We hopen dat hij nog voordat de vakantie losbarst 

bij iedereen op de deurmat ligt. De inhoud is weer zeer gevarieerd, van kleinschalige voorlichtingen 
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via de eerste ervaringen met het leenstelsel en handreikingen over wat te doen met 

doorstroominformatie naar competente havisten en de opleiding Geo media & design. En uiteraard 

ontbreekt ook ‘het profiel’ niet. Kortom, leuk om mee te nemen op vakantie en langzaam af te kicken 

van het voorbije schooljaar.  

 

Trainingen rondom de ACT toolkit voor LOB 

Tom Luken en Albert de Folter hebben de ACT toolkit voor LOB ontwikkeld, een toolkit met 25 

instrumenten die op verschillende manieren  ingezet kunnen worden om het studiekeuzeproces van 

leerlingen en studenten te ondersteunen. ACT staat voor Acceptance and Commitment Training.  

Om deze toolkit vaardig te kunnen hanteren bieden de ontwikkelaars drie trainingen aan, t.w. een 

algemene training van drie dagdelen, een masterclass van twee bijeenkomsten en een module voor 

mentoren die één dagdeel beslaat.  

 

Training ACT toolkit voor LOB 

De training omvat drie dagdelen en bevat de volgende onderwerpen waarin wordt ingegaan op de 6 

kernprocessen binnen ACT: Mindfulness – Acceptatie – Defusie – Zelf als context – Waarden – 

Toegewijde actie, achtergrond en toepassingen van de test om keuzeproblemen in beeld te brengen 

en houdingsaspecten van de begeleider. 

De traning wordt gegeven op 22 september, 13 oktober en 10 november, van 13.30 -17.00 uur in  

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. De kosten zijn € 495 per deelnemer. Voor meer 

informatie en aanmelden: http://www.act-in-lob.eu/scholing.  

 

Masterclass ACT in LOB 

In het schooljaar 2015 – 2016 zijn de eerste vijf trainingen ACT in LOB gegeven. De deelnemers die 

de basistraining hebben gevolgd hebben aangegeven behoefte te hebben aan een verdiepende 

training met accenten op casuïstiek, intensieve oefening en aandacht voor implementatie in de LOB- 

aanpak of eigen adviespraktijk. Daarom      Op basis van de evaluaties bieden zij in het van 2016 een 

Masterclass aan op 16 februari 2017 van 13.30 - 17.00 uur  en 16 maart 2017 van 10.00 – 17.00 uur 

in Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. De kosten zijn € 495 per deelnemer. Meer 

informatie en aanmelden: http://www.act-in-lob.eu/scholing.  

 

Module voor mentoren 

De ACT-toolkit bestaat uit uiteenlopende instrumenten die laagdrempelig en flexibel ingezet kunnen 

worden binnen een bestaande LOB-aanpak van een school of instelling voor hoger onderwijs. Deze 

module biedt een goede basis voor de mentor om vertrouwd te raken met de 

toepassingsmogelijkheden van deze vernieuwende toolkit. In de training staat het effectief hanteren 

van de tools binnen de mentorles en de individuele keuzebegeleiding door de mentor centraal. De 

module beslaat een dagdeel. De kosten zijn € 195 per deelnemer.  

Er ligt nog geen datum vast. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het aanmeldingsformulier 

in te vullen op http://www.act-in-lob.eu/scholing . 

Deze training kan ook op locatie verzorgd worden voor een team van mentoren.  

 

Nog plaatsen vrij bij Contact Centraal 

Contact Centraal, de tweedaagse Masterclass voor ervaren leerling-/studentbegeleiders die 

plaatsvindt op 8 en 9 september 2016 heeft nog plaatsen vrij. Wil je je meer verdiepen in 

persoonlijkheidsstructuren en diagnostisch leren werken met datgene wat je opmerkt en aanvoelt in 

gesprek met de leerling, dan ben je van harte welkom deel te nemen aan deze Masterclass. De 

masterclass wordt gegeven door Karin Hofman en Annemiek Jonker. 

Meer informatie: www.contactcentraal.nl, info@contactcentraal.nl.  
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Go USA Education Fair 

Aan het begin van het schooljaar organiseert UStudy twee Go USA Education Fairs, namelijk 

zaterdag 17 september op de International School of The Hague en zondag 18 september op de 

American International School of Rotterdam. Beide fairs staan geheel in het teken van alle 

mogelijkheden en kansen die er zijn om in de Verenigde Staten te studeren – voor iedereen en op elk 

niveau. Er zijn vertegenwoordigers van Amerikaanse middelbare scholen, liberal arts colleges, 

staatsuniversiteiten en privé universiteiten om informatie te geven. Daarnaast worden er presentaties 

gegeven over onderwerpen als sporten en studeren in Amerika, de voordelen van Community 

College voor internationale studenten en toelatingsexamens voor Amerikaanse scholen. Bezoek aan 

de fair is gratis. Wel graag vooraf aanmelden: http://www.ustudy.eu/eng/fairs/. 

 

Het is weer voorbij….. 

Voor een deel van Nederland start de vakantie komende week. Anderen moeten nog een of twee 

weken langer doorgaan, maar voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Vergeet niet als u 

volgend jaar een nieuwe collega-decaan heeft of als u wordt opgevolgd de nieuwe decaan nog snel 

deze week lid te maken van de VvSL. Ga daarvoor naar onze nieuwe website: www.vvsl.nl.  

Na de vakantie is er meer nieuws te melden over het congres van de VvSL op donderdag 3 

november. Noteer deze datum meteen in uw nieuwe agenda.  

Voor nu: goede zomer en geniet er van! 

 

 
Ons verenigingstijdschrift DecaZine wordt naar uw huisadres gestuurd. Geef daarom bij een verhuizing uw 

nieuwe adres door aan de secretaris. 

Secretaris@vvsl.nl is ook het adres voor vragen over het lidmaatschap van de VvSL, voor het doorgeven van 

een ledenmutatie of een nieuw e-mailadres en voor vragen en opmerkingen voor het bestuur. 
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