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Loting definitief verleden tijd 

In nieuwsbrief 2 stond een bericht waarin gemeld werd dat het fenomeen loting m.i.v. studiejaar 2017-

2018 tot de verleden tijd zou behoren. De ministeriële regeling, waarin dit wordt geregeld is 19 

november gepubliceerd in Staatscourant 40984. Tijdens het congres werd er in verschillende 

workshops al aan gerefereerd, maar nu weten we hoe de spelregels gaan worden. Fixusopleidingen, 

d.w.z. opleidingen met een stop op de instroom, blijven bestaan. De centrale loting wordt afgeschaft 

en vervangen door decentrale selectie. Uiterste aanmeldingsdatum is voor al deze opleidingen 15 

januari. Een kandidaat kan zich per fixusopleiding in totaal maximaal drie keer aanmelden. Een 

instelling kan echter per fixusopleiding vaststellen hoeveel keer een kandidaat mag deelnemen aan 

de selectie voor die opleiding. Een kandidaat kan zich voor een studiejaar voor ten hoogste twee 

fixusopleidingen aanmelden. Echter, voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie 

en mondzorgkunde kan een kandidaat zich voor een studiejaar bij niet meer dan één instelling 

aanmelden voor eenzelfde opleiding. M.a.w. een kandidaat kan zich per studiejaar maar één keer 

aanmelden voor bijvoorbeeld geneeskunde. Wel kan hij zich in datzelfde jaar ook nog één keer 

aanmelden voor bijvoorbeeld tandheelkunde of een andere fixusopleiding. De decentrale 

selectieprocedure moet 14 april zijn afgerond. 

De minister heeft eveneens op 19 november een uitgebreide brief gestuurd aan alle vo-scholen en 

mbo-instellingen. Omdat mogelijk niet iedereen deze brief in handen heeft gekregen staat hij 

downloadbaar op onze website: brief minister over afschaffing loting.  

Voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de loting: in het tweede nummer van DecaZine is 

hierover een uitgebreid artikel verschenen.  

 

Evaluatie congres ‘Interactief halen’ 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld kijken we terug op een zeer geslaagd congres dat 5 

november jl. plaatsvond. Ook uit de evaluatie blijkt dat het congres positief is ervaren. Het gemiddelde 

cijfer dat voor de workshops is gegeven is 3,7 en voor de bruikbaarheid zelfs 4,1. Ook de inleiding 

door Theo Wubbels werd zeer goed beoordeeld met gemiddeld 4,1. Liefst 8 workshop scoorden 

hoger dan een 4, 6 scoorden tussen de 3 en de 4 en slechts drie workshops kregen een gemiddelde 

waardering die onder de 3 lag. Uit de evaluatie blijkt verder dat de meeste deelnemers (78%) decaan 

zijn in havo en/of vwo. Slechts 1% houdt zich exclusief bezig met vmbo en nog eens 1% met zowel 

vmbo als havo. 5% van de deelnemers werkt in het hoger onderwijs, 58% heeft 6 jaar of meer 

ervaring in het decanaat en 41% is korter dan 6 jaar werkzaam als decaan.  

In DecaZine 12, die zeer binnenkort bij u op de mat valt, vindt u van de meeste workshops een korte 

impressie in woord en beeld. Ook zijn de presentaties van een groot aantal workshops nog 

downloadbaar te vinden op onze website: www.vvsl.nl. 

 

Algemene ledenvergadering 

Tijdens het congres vond ook de algemene ledenvergadering van de VvSL plaats. Tijdens die 

vergadering namen twee bestuursleden officieel afscheid, t.w. Hilke Stibbe en Anita Damkot. Ook 

werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen, namelijk Nicole Sponselee en Rob Doorleijers. Op 

onze website vindt u een overzicht van de nieuwe portefeuilleverdeling binnen het bestuur 
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(http://www.vvsl.nl/index.php/vvsl/structuur-vereniging.html; als u klikt op ‘hier’ opent een 

wordbestand). De nieuwe bestuursleden zullen zich in een volgend nummer van DecaZine aan u 

voorstellen. 

Het conceptverslag van de algemene ledenvergadering wordt u tegelijk met deze nieuwsbrief per e-

mail toegezonden.  

 

Wetsvoorstel vernieuwing vmbo aangenomen in de Tweede Kamer 

24 november is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel waarin de invoering van profielen in het vmbo 

wordt geregeld aangenomen. Het ligt nu voor bij de Eerste Kamer en als alles voorspoedig verloopt, 

kan de vernieuwing van het vmbo per 1 augustus 2016 doorgevoerd worden. De vernieuwing heeft 

m.n. betrekking op de beroepsgerichte leerwegen binnen het vmbo. Daar worden 10 profielen 

ingevoerd en daarvoor zijn nieuwe beroepsgerichte programma’s ontwikkeld. Ook voor het vmbo-tl 

verandert er iets, zij het niet veel. De sectoren heten straks profielen. Er komt een nieuw examenvak, 

namelijk Informatietechnologie voor de Theoretische leerweg (ITTL), het equivalent van informatica in 

havo en vwo. Het mooiste nieuws is echter dat bij de stemming over het wetsvoorstel ook een motie 

is aangenomen, waarin LOB ook voor de theoretische leerweg verplicht wordt gesteld. Hoe e.e.a. 

wordt vastgelegd in de regelgeving is nog niet helemaal duidelijk, maar het signaal dat LOB duidelijke 

verankering verdient is bij de politiek aangekomen! Veel informatie over de vernieuwing vmbo is te 

vinden op www.vernieuwingvmbo.nl. 

 

Rekentoets 

De wijzigingen van het Eindexamenbesluit i.v.m. de rekentoets zijn nu definitief doorgevoerd. Dit 

betekent: 

 Rekentoets telt in 2015-2016 niet mee op vmbo en havo. 

 Rekentoets telt in 2015-2016 wel mee op vwo en er moet minimaal een 5 worden behaald. 

 Iedereen krijgt vier kansen, waarvan één in het voorexamenjaar. 

 De rekentoets ER (ernstige rekenproblemen) is nu officieel ingevoerd. 

 Er kan naar beide kanten toe worden tussen niveau en soort (van 2F naar 2ER en vice versa, 

van 3F naar 3ER en vice versa en van 2F naar 3F en vice versa).  

Zie voor uitgebreide informatie en toelichting: www.steunpuntvo.nl. 

 

Analyse ledenbestand VvSL 

Bij het bijwerken van het ledenbestand bleek afgelopen week het laatste lid ‘Jansen’ ons verlaten te 

hebben. Daarmee is de VvSL een vereniging met meer dan 600 leden en niemand van die leden 

luistert naar de naam ‘Jansen’, met één ‘s’. Wel zijn er twee leden die Janssen heten met dubbel ‘s’. 

Dit gegeven nodigde uit tot een nadere analyse van het ledenbestand. 

Het blijkt dat er liefst 5 leden zijn die Meijer als achternaam dragen. Het is dus geen toeval dat onze 

voorzitter ook zo heet. Afgaande op de achternaam, heet de volgende voorzitter waarschijnlijk De 

Vries, want die naam komt als enige naam vaker voor dan Meijer, namelijk 8 keer. Opvallend is wel 

dat er behoudens een enkele naam met Franse inslag, er geen buitenlandse namen voorkomen in 

het ledenbestand. Dit betekent dat er zeer waarschijnlijk geen decanen lid zijn met een Marokkaanse, 

Turkse of andere buitenlandse achtergrond. Dit zou kunnen betekenen dat die er ook niet zijn, terwijl 

het aantal docenten met een buitenlandse achtergrond wel toeneemt. Wellicht is dit een 

aandachtspunt voor de toekomst.  

Interessant is ook de verhouding mannen en vrouwen. Die is namelijk 42% mannen tegenover 58% 

vrouwen. Wat dat betreft lijkt de VvSL dus een goede afspiegeling van het onderwijs zelf. 

De gemiddelde leeftijd is hoog. 38% van de leden is van vóór 1960. 18% van de leden wordt tussen 

nu en 5 jaar 65 en en de kans is groot dat die met pensioen gaan. Een kwart van de leden is geboren 

tussen 1960 en 1970 (nu tussen de 45 en 55 jaar). 19% is geboren tussen 1970 en 1980 (tussen de 
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35 en 45 jaar) en  17% is jonger dan 35 jaar. Het jongste lid is uit 1991. Helaas is in het ledenbestand 

niet vastgelegd hoeveel ervaringsjaren als decaan iedereen heeft. Opvallend is wel dat de nieuwste 

leden qua leeftijd een zeer gevarieerd beeld vertonen, zowel dikke vijftigers als dertigers en 

veertigers.  

 

Laatste nieuwsbrief 2015 

Deze nieuwsbrief is de laatste van 2015. We kunnen terugkijken op een goed verenigingsjaar. Een 

jaar waarin een grote stap vooruit is gezet wat betreft de professionalisering van de leden. Er zijn veel 

cursussen georganiseerd waaraan veel leden hebben deelgenomen en ook de deelname van VvSL- 

leden aan de online leergang LOB is enthousiast.  

Vorig jaar schreven we op deze plek dat het in 2014 nog duidelijker was geworden dat het kiezen van 

een studie niet gemakkelijk is, maar dat er wel steeds meer maatschappelijke druk op komt te liggen! 

In 2015 was dat niet anders en er blijft  voor ons onveranderd veel werk aan de winkel, ook in 2016! 

Voor iedereen prettige feestdagen en alle goeds voor het komende jaar! 

 

 

 

 

 

 
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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