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2032: een ontwerpteam aan de slag 

Dinsdag 8 maart heeft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer gemeld dat hij een voorzitter 

heeft gevonden voor het ontwerpteam2032, de commissie die de plannen van het Platform Onderwijs 

2032 verder uit gaat werken. Het is Geri Bonhof die in de jaren 80 nog decaan was op de 

Meergronden in Almere. Zij is echter bekender geworden als lid van de Onderwijsraad, voorzitter van 

het College van bestuur van de Hogeschool Utrecht en vicevoorzitter van de Vereniging 

Hogescholen.  

Op basis van het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032 gaat het Ontwerpteam2032 bouwen 

aan een helder kerncurriculum dat beschrijft wat alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs 

moeten leren. Hierbij moet een balans gevonden worden tussen de hoofddoelen van het onderwijs en 

meer ruimte voor verdieping en verbreding. Naast de voorzitter zal het ontwerpteam bestaan uit tien 

leden: leraren, schoolleiders en een onderwijsbestuurder die ervaring hebben met 

curriculumvernieuwing en enkele curriculumexperts. 

De Tweede Kamer reageerde in een debat op 9 maart nogal kritisch op de voortvarende plannen van 

de staatssecretaris. Ze riep de commissie Dijsselbloem in herinnering en waarschuwde ervoor dat het 

ontwerpteam2032 zeker niet zonder docenten van start moet gaan en dat alleen een breedgedragen 

uitkomst ook tot daadwerkelijke uitvoering zal leiden.  

 

Help mijn kind moet kiezen! Wat kan ik als ouder? 

Onder deze titel heeft Mary Zuiderwijk, studiekeuzeadviseur bij de TU Delft, een filmpje online gezet 

op Youtube waarin ze vertelt op welke wijze ouders hun kind kunnen helpen bij het maken van hun 

studiekeuze. Ze waarschuwt uitdrukkelijk dat je als ouder niet moet kiezen, maar alleen moet 

ondersteunen. Waarschijnlijk herkennen heel veel decanen wat Mary Zuiderwijk vertelt, maar het 

filmpje (duur 5 minuten en 41 seconden) is best aardig als introductie op een ouderavond en om 

ouders erop te wijzen, zodat ze het zelf thuis kunnen bekijken. Ga naar: 

https://www.youtube.com/watch?v=I3MSLLRlEZc 

 

Plusdocument: studiemiddag op 30 maart in Utrecht 

Op woensdag 30 maart a.s. organiseert de VO-raad een studiemiddag over het plusdocument. Met 

deze aankondiging zijn wij te laat, want de studiemiddag in het Utrechts Stedelijk Gymnasium is al 

helemaal volgeboekt. Tijdens de middag wordt informatie gegeven over het (ontwikkelen van een) 

plusdocument en deelnemers kunnen inspiratie opdoen door in gesprek te gaan met 

vertegenwoordigers van ambassadeurscholen die reeds een plusdocument in huis hebben. Hoe 

hebben zij de ontwikkeling van het plusdocument aangepakt, voor welke vorm is gekozen en waarom, 

hoe wordt het een en ander nu georganiseerd? Aanmelden kan dus niet meer, maar de VO-raad 

roept iedereen op die wel had willen komen, zich te melden.  Zo mogelijk wordt er een tweede 

bijeenkomst georganiseerd. Interesse daarvoor kenbaar maken kan door het formulier op de site van 

de VO-raad in te vullen: http://www.vo-raad.nl/formulieren/interesseformulier-bijeenkomsten-

maatwerk. 

 

Online collegereeksen Wageningen University 

Speciaal voor 5 en 6 vwo-scholieren heeft Wageningen University gratis online collegereeksen 

ontwikkeld. In een korte cursus van zes weken krijgen leerlingen de kans zich één uur per week te 
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verdiepen in interessante onderwerpen die centraal staan in de opleidingen van Wageningen 

University. Zo kunnen de scholieren alvast proeven aan het student zijn en ontdekken welke thema’s 

zij interessant vinden.  

Op dit moment zijn er drie online collegereeksen beschikbaar: 

 Op naar een biobased samenleving – startdatum 14 maart 2016 

 Boden, Water, Atmosfeer – startdatum 16 mei 2016 

 Tourism – startdatum september 2016 

Het is de bedoeling dat  collegereeksen twee tot drie keer per collegejaar aangeboden worden. De 

lessen kunnen zelfstandig door de leerlingen gemaakt worden.  De school kan dit uiteraard inplannen, 

maar leerlingen kunnen er ook thuis mee aan de slag. Na elke collegereeks organiseert Wageningen 

University  een (optionele) afsluitende dag op de campus. De deelnemers die de reeks succesvol 

hebben afgerond, ontvangen dan een certificaat. 

De collegereeksen zijn te vinden op het platform voor online (proef)studeren voor scholieren 

(http://www.cursio.nl/portal/site/wur?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=

Werving+docenten+decanen). 

 

Mayday voor een jongensdroom 

Onder deze titel stond er afgelopen weekend in de digitale versie van de Volkskrant een artikel naar 

aanleiding van het gegeven dat de ABN AMRO is gestopt met het verstrekken van leningen aan 

jongeren die een pilotenopleiding willen gaan volgen. Het artikel is een duidelijke waarschuwing aan 

jongeren die overwegen zich aan te melden voor de pilotenopleiding. Voor iedereen die jongeren kent 

die dit willen gaan doen, is het een lezenswaardig artikel. Het is ook verstandig om jongeren die piloot 

willen worden dit artikel te laten lezen. Helaas is het alleen te downloaden voor abonnees van de 

Volkskrant via de volgende link:  

http://www.volkskrant.nl/economie/mayday-voor-een-

jongensdroom~a4261631/?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20160

313&utm_userid=8e2978c-d6b0-4461-be04-40021281a60b 

Geen Volkskrant-abonnee, maar wel geïnteresseerd: stuur een mail met ‘Mayday’ naar 

marlies.van.tooren@vvsl.nl.  

 

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de training ‘Een ACT  toolkit voor LOB’  

7 april start er weer een nieuw training ‘Een ACT-toolkit voor LOB’. Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Zie voor meer informatie: 

http://www.vvsl.nl/index.php/professionalisering/cursussen.html. De trainingsdagen zijn op 7 en 21 

april en 12 mei van 13.30 uur tot 16.30 uur in de Domstad in Utrecht.. De kosten zijn  

€ 395 per deelnemer, inclusief btw, koffie/thee/fris en materialen en exclusief de kosten voor het aan 

te schaffen boek.  Leden van de VvSL krijgen € 50 korting. De training wordt verzorgd door Albert de 

Folter en/of Tom Luken. Voor aanmelding en contactgegevens klik hier.   

 

Workshop VO-raad: ‘Werken aan succesvolle doorstroom!’ 

Op   21 april organiseert de VO-raad de workshop ‘Werken aan succesvolle doorstroom!’ In deze 

workshop gaan scholen aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag met het doel antwoord te krijgen 

op vragen als ‘Waar vind je doorstroominformatie?’, ‘Hoe interpreteer je de beschikbare 

doorstroominformatie?’ en ‘Hoe vertaal je doorstroominformatie in doorstroombeleid?’. Deelnemers 

gaan aan het einde van de workshop met een eigen werkplan voor hun eigen  school naar huis.  

Tevens wordt er ingegaan op praktijkervaringen van andere scholen, worden diverse 

informatiebronnen nader toegelicht en ontvangen de deelnemers informatie over de leernetwerken 

doorstroom die de VO-raad in mei start (zie hierna). De exacte locatie waar de workshop wordt 

gehouden is nog niet bekend, maar dat zal zijn in de omgeving van Utrecht/Amersfoort. 
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Aanmelden kan tot en met 18 april via het formulier. Er geen kosten verbonden aan de workshop.  Let 

op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor meer informatie: doorstroom@vo-raad.nl. 

 

VO-raad start leernetwerken over thema doorstroom 

De VO-raad is van plan drie leernetwerken te starten rond het  thema ‘doorstroom’ te starten. Ieder 

netwerk, bestaande uit  acht tot tien scholen,  wordt bij aanvang begeleid door een ervaren 

procesbegeleider. Deze begeleiding is tijdelijk. Uitgangspunt is dat de leernetwerken na een aantal 

bijeenkomsten voldoende zijn toegerust om zelfstandig verder te gaan.  

Scholen kunnen zich aanmelden voor één van deze drie leernetwerken:   

 Interne doorstroom: Onderwijs op maat begint met het kijken naar de interne doorstroom. Hoe 

stromen de leerlingen binnen de school? Welke patronen zijn er te zien?  

 Effecten van specifieke onderwijsarrangementen.: Er zijn verschillende onderwijsarrangementen 

tussen vo en vervolgonderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan voorbeelden als versnelde routes 

vmbo-mbo, technasium of pre-university. Is er minder switch en uitval onder deze groep oud-

leerlingen? Wat kunnen we leren van deze arrangementen? Wat zijn de sterke elementen?  

 Aansluiting met en succes in het vervolgonderwijs: Als leerlingen eenmaal de overstap hebben 

gemaakt naar het hoger onderwijs zijn ze vaak uit beeld. Doorstroominformatie laat zien hoe het 

met de oud-leerlingen gaat.  Dit leernetwerk gaat over het  werken met de data en de verbetering 

van de aansluiting op het vervolgonderwijs. 

Elk leernetwerk bestaat uit drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is een startbijeenkomst waar 

de leer- of onderzoeksvraag centraal staat. Tevens wordt het gesprek gevoerd over het 

beantwoorden van de vraag en worden de databronnen voor het beantwoorden van de vraag 

geselecteerd. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt er gesproken over de uitkomsten van het data 

onderzoek. De derde bijeenkomst gaat over de conclusies en de vervolgstappen. De leernetwerken 

zijn bedoeld voor schoolleiders/ teamleiders van vo-scholen. Zij melden zich samen aan met collega’s 

die belast zijn met het uitvoeren van het beleid omtrent doorstroom en aansluiting (decanen). 

Daarnaast is het een pré als  één of meer personen vaardig zijn met het werken met data informatie. 

De voorlopige data van de bijeenkomsten: 

Leernetwerk Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst 3 

Interne doorstroom 24 mei 22 september 24 november 

Effecten arrangementen 26 mei 11 oktober 1 december 

Aansluiting en succes vervolgonderwijs 12 mei  13 oktober  8 december 

 

 Klik hier voor het aanmeldformulier. 

Neem voor meer informatie contact op met de VO-raad via doorstroom@vo-raad.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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