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Infoshop startende decanen

Nicole Sponselee

Kennismaken op papier

Wie ben je?

Hoe lang ben je nu als decaan werkzaam?

Voor welke niveaus ben je werkzaam?

Ben je een docent-decaan of een OOP-decaan?
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Woordweb

Waar denk je aan bij het werk van een decaan? Schrijf 

in 5 min alles op wat in je opkomt. 

Zet een * bij alles wat je hebt opgeschreven waar je 

graag meer informatie over wilt hebben. 

Positie van de decaan

Eerstelijns decaan

• Het LOB-programma wordt opgesteld en 

uitgevoerd door de decaan.

• De decaan voert de gesprekken met leerlingen en 

ouders. 
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Positie van de decaan

Tweedelijns decaan

• Het LOB-programma wordt opgesteld door de 

decaan.

• Het programma wordt uitgevoerd door mentoren.

• De mentor voert de gesprekken met leerlingen en 

ouders. 

• De decaan wordt ingeschakeld als mentor vastloopt.

Positie van de decaan

Realiteit

• Combinatie van eerste- en tweedelijnstaken.

• Samenwerken met mentoren.

• Verantwoordelijkheid ligt bij de decaan.

• Veel decanen voeren de gesprekken met de 

leerlingen.
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Positie van de decaan

Wie is je direct leidinggevende?

Rolverdeling 

• Leidinggevende

• Teamleiders

• Mentoren

• Vakdocenten

• Decaan 

Taken van de decaan

• Opstellen van een LOB-programma

• Informeren van ouders

• Informeren van leerlingen

• Voeren van gesprekken met leerlingen en/of 

ouders

• Organiseren van LOB-activiteiten
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Taken van de decaan

• Aansturen van mentoren

• Afstroom en uitstroom ongediplomeerde 

leerlingen

• Beantwoorden van mail / verwerken van post

• Netwerken

• Deskundigheidsbevordering

Samenwerken met mentoren

‘De decaan kan niet zonder de mentoren en de 

mentoren kunnen niet zonder de decaan’
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Puberbrein en studiekeuze

Het menselijk brein is pas rond het 25e levensjaar 

Volgroeid.

‘Het is niet eerlijk om van tieners te verwachten 

dat ze op een volwassen manier beslissingen 

nemen terwijl hun hersenen nog niet af zijn.’ 

Jay Giedd, Amerikaanse hersenonderzoeker

Puberbrein en studiekeuze

Te vroeg kiezen

• Denken op de lange termijn is nog erg moeilijk

• Consequenties van keuzes zijn niet volledig te 
overzien

Kiezen is een irrationeel proces

• Vakinhoud en toelatingseisen schuiven jongeren 
terzijde; vaker kiezen op onderbuik-gevoel en 
toevalligheden

Bemoeien mag

• Vanuit school en ouders.  De invloed van ouders 
wordt vaak onderschat.



13-11-2015

7

Op de hoogte blijven?

Word lid van de regionale decanenkring

Word lid van de landelijke decanenkring 

Houd contact met het vervolgonderwijs

Ga naar decanendagen

Interessante boeken

Help mijn kind moet kiezen
Hans Kock

Studiekeuzegids
Marion van Hoof & Annemiek van Kessel

Je diploma en dan
www.jediplomaendan.nl

Keuzegids mbo – hbo – wo
www.keuzegids.org

http://www.jediplomaendan.nl/
http://www.keuzegids.org/
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Interessante websites

startstuderen.nl (portal voor alle keuzes)

duo.nl (tegemoetkoming, studiefinanciering, loting, 
decentrale selectie) 

wijzeringeldzaken.nl/studeren (geldzaken)

carrieretijger.nl (info over opleidingen en beroepen)

youchooz.nl (info over opleidingen en beroepen in de 
zorg, welzijn en sport)

Interessante websites

studiekeuze123.nl (opleidingen-overzicht, open 
dagen, opleidingsinfo, vergelijken)

lob-vo.nl (site van de vo-raad over lob. Info over 
beleid, good practice)
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Vragen?

Kijk naar je woordweb: Welke * onderwerpen zijn nog 
niet besproken? Stel je vragen.


