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Rekenen, cum laude en meer 

Vlak voor de vakantie heeft de staatssecretaris het onderwijsveld het een en ander toegezegd, 

waaronder duidelijkheid over de rekentoets, cum laude op het diploma en regelgeving voor versneld 

en verrijkt vwo. 

 

Rekentoets 

De duidelijkheid voor de rekentoets is er niet op tijd gekomen, mede doordat Dekker daarvoor de 

Tweede Kamer nodig heeft. Op 25 juni heeft hij wel een brief naar de Tweede Kamer gestuurd 

(http://www.steunpuntvo.nl/nieuws/voortgangsrapportage-invoering-referentieniveaus-rekenen-2015),  

waarin de vernieuwde plannen (vernieuwd t.o.v. de plannen waarover via internet geconsulteerd is in 

februari 2015) uiteen zijn gezet. Naast de reeds eerder beloofde 3 herkansingen en de mogelijkheid 

voor een ER toets (toets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen), houdt dat in dat wordt 

afgezien van de kwalificatie ‘behaald’, maar dat weer is gekozen voor een cijfer. Dit schooljaar (2015-

2016) moet op vwo, havo, vmbo-tl en vmbo-kb minimaal een 5 worden gehaald. Volgend jaar valt het 

cijfer voor de rekentoets binnen de kernvakken. Dit betekent dat de eerder voorgestelde 

transitieperiode wordt verkort naar één jaar, waar dan wel weer een ‘vangnetconstructie’ tegenover 

staat. Het vangnet houdt in dat als na de eerste of tweede afname van de rekentoets zou blijken dat 

er meer dan 5% van een schoolsoort door de eis van minimaal een 5 voor de rekentoets zou zakken, 

de eis wordt ‘verlaagd’ naar minimaal een 4. Helaas is de Tweede Kamer er voor de vakantie niet 

meer aan toegekomen om zich over deze plannen uit te spreken. In september staat nu een 

algemeen overleg gepland. Het is wel de bedoeling dat de plannen met terugwerkende kracht worden 

ingevoerd, zodat ze nog voor dit schooljaar gelden. M.a.w. op dit moment weten we niet wat de 

uitslagbepaling in juni 2016 inhoudt! Het zal immers niet de eerste keer zijn dat de Tweede Kamer 

toch weer iets anders wil met de rekentoets!  Wordt vervolgd.  

 

Cum laude 

De regeling waarmee het mogelijk wordt om ‘cum laude’ op het diploma te vermelden is nagenoeg 

klaar, maar nog niet officieel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Ook hiervan is het de bedoeling dat 

deze gaat gelden voor het lopende schooljaar. In grote lijnen houdt het in dat het gemiddelde cijfer 

voor de grote vakken (inclusief het combinatiecijfer) een 8 moet zijn en dat er voor de rekentoets een 

voldoende moet zijn behaald. Ook de ‘Regeling modellen diploma’s’ wordt bijgesteld, zodat het 

mogelijk wordt ‘Judicium Cum Laude’ op het diploma te vermelden.  

 

Beleidsregel versneld en verrijkt vwo 

Onlangs is op de site van DUO de ‘Beleidsregel Versneld en verrijkt vwo’ gepubliceerd. Deze regeling 

maakt het mogelijk om voor een hele groep een aparte vijfjarige vwo-route aan te bieden en hiervoor 

reclame te maken. Individuele vijfjarige routes waren natuurlijk altijd al mogelijk, want een individuele 

leerling een klas over laten slaan gebeurt op iedere school wel eens. Met deze beleidsregel wordt het 

mogelijk dit voor een groep te organiseren en al in de onderbouw de versnelling in te zetten. In 

combinatie met de mogelijkheid om al in het voorvoorlaatste leerjaar vakken met een centraal 

examen af te sluiten, kunnen in theorie leerlingen dan al in de derde klas centraal examen doen.  De 

beleidsregel heeft tevens betrekking op verrijkt vwo, ofwel een vwo-leerroute met extra onderdelen. 

Wat de beleidsregel  toevoegt aan al bestaande praktijken (technasium, tweetalig vwo, econonasium 
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etc.), behalve de verplichting dat reeds voor het vierde jaar gestart moet worden met vakken uit het 

profieldeel, is de vraag. Extra geld levert het niet op. Aanvragen voor het volgende schooljaar moeten 

worden ingediend vóór 1 november a.s. Zie voor de beleidsregel: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-27367.html.  

 

Professionalisering 

 

VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo – een derde groep? 

Binnen twee dagen nadat besloten was om een tweede cursusgroep te formeren voor deze cursus, 

was ook deze groep volgeboekt. En daarna kwamen nog enkele aanmeldingen binnen. 

Annemiek Jonker, de cursusleidster, bleek later in het schooljaar nog donderdagen open te hebben 

staan en Vergader- en cursuscentrum Domstad in Utrecht op die data accommodatie beschikbaar te 

hebben. Kortom, wij gaan proberen een derde groep te vormen voor deze cursus. Omdat wij voor de 

door ons gewenste kwaliteit van onze cursussen een bepaalde (vooraf afgesproken) verantwoorde 

groepsgrootte hanteren, is het doorgaan van de derde cursusgroep wel afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen daarvoor. 

Bent u dus laat als nieuwe decaan aangewezen, hoort u nu pas van deze VvSL-cursus, is uw 

schoolleiding laat met het toewijzen van het benodigde budget, heeft u eerst uw rooster afgewacht of 

passen de cursusdata van de derde groep u beter, dan is dit dé gelegenheid om u aan te melden 

voor onze basiscursus voor schooldecanen havo/vwo. 

De cursusdagen zijn de donderdagen 10 december, 28 januari en 18 februari. Dit is later in het 

schooljaar, maar dat heeft het voordeel dat u al enkele maanden ervaring (en de vragen die daaruit 

ongetwijfeld opkomen) in de cursus kunt inbrengen. 

Uitgebreide informatie over de cursus en een aanmeldingsformulier daarvoor zijn te vinden op onze 

website: www.vvsl.nl >> Professionalisering >> Cursussen. 

 

VvSL-training Mentoren managen: nog enkele plaatsen beschikbaar 

Deze training wordt gegeven in het begin van 2016. Op de donderdagen 7 januari, 4 februari en 24 

maart. Dat lijkt ver weg, maar wanneer u zich voor de training wilt opgeven moet u opschieten. Er zijn 

namelijk nog slechts enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. 

In de training krijgt u meer inzicht in en vaardigheden voor overlegsituaties met de schoolleiding en 

mentoren. De deelnemersbijdrage is € 650 en daarvoor krijgt u ook alle cursusmateriaal, een reader 

met literatuuropgave, koffie/thee en lunchbuffet. Niet-leden betalen € 700. 

Uitgebreide informatie met een aanmeldingsformulier vindt u op onze website: www.vvsl.nl > 

Professionalisering > Cursussen. 

 

Start Online leergang LOB 

Deze week gaat de begeleide variant van deze leergang van start. De leergang is in het kader van 

het project Stimulering LOB door de VO-raad ontwikkeld. De opzet en het materiaal zijn van de VO-

raad overgenomen door beide decanenverenigingen, de NVS-NVL en de VvSL. De begeleide variant 

van de leergang is nu een gezamenlijk project van de twee verenigingen. Beide leveren coaches voor 

de begeleiding van de deelnemers en deelnemers zijn lid van de VvSL en/of de NVS-NVL. 

De deelnemers werken, individueel begeleid door hun coach, acht modules door en dat moet aan het 

einde van de leergang (in juni 2016) het eindproduct opleveren: een integraal plan van aanpak voor 

LOB op de eigen school. 

Voor de begeleide variant van de online leergang LOB kan men zich niet meer aanmelden. Zonder 

begeleiding is de leergang ook te volgen. Het materiaal is voor iedereen vrij toegankelijk via 

http://www.spons.nl/onlineleerganglob.  
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Drie keer buitenland 

Op zaterdag 26 september vindt de regionale voorlichtingsdag ‘Studie, Stage, Werk & Reizen 

Buitenland’ voor de provincie Noord-Holland weer plaats in Amsterdam. Jongeren tussen de 16 en 

26 jaar kunnen op deze dag terecht voor informatie over het opdoen van buitenlandervaring. Meer 

informatie vindt u op www.buitenlanddag.nl/amsterdam.  

Ook het Fulbright Center, een een non-profit organisatie, opgericht bij verdrag tussen Nederland en 

Amerika en dé organisatie om scholieren en studenten te informeren over alle studiemogelijkheden in 

Amerika, organiseert een aantal informatiebijeenkomsten door het hele land over studeren in het 

buitenland, namelijk in Amerika. Deze bijeenkomsten zijn kosteloos bij te wonen.Voor meer informatie 

of registratie bezoekt u de agenda op de website: www.fulbright.nl.  

De informatiebijeenkomsten zijn steeds ’s avonds van  19.30-21.00 uur: 

Woensdag 16 september  Amsterdam 

Donderdag 24 september  Utrecht 

Maandag 28 september  Groningen 

Dinsdag 29 september  Rotterdam 

Maandag 5 oktober   Eindhoven 

Donderdag 15 oktober  Den Haag 

Dinsdag 1 december   Amsterdam 

Tot slot vindt a.s. zondag 13 september jaarlijkse Go USA Education Fair van UStudy in Rotterdam 

plaats. Klik voor meer informatie op de link.  

 

Motiveren kun je leren 

Donderdag 17 september vindt het 26e decanensymposium van de UvA en de Hogeschool van 

Amsterdam plaats. Het thema is ‘Motiveren kun je leren’. Iedere leerling moet in bepaalde mate 

gemotiveerd zijn om te leren, om door te zetten, om zijn of haar leerproces in eigen hand te nemen. 

En voor het maken van een goede en toekomstbestendige studiekeuze is motivatie ook essentieel. 

Studiekiezers moeten gemotiveerd zijn om op zoek te gaan naar wie ze werkelijk zijn, wat ze echt 

willen én wat hun mogelijkheden zijn. Tijdens het decanensymposium worden de mogelijkheden en 

de kennis die we hebben om jongeren te motiveren voor hun (school)loopbaan en hun 

studiekeuzeproces verkend. Welke handvatten zijn er en wat is eigenlijk de theorie achter het begrip 

motivatie? Is motivatie inderdaad die heilige graal voor het onderwijs, of zijn er veel meer factoren die 

(mee)bepalen of een scholier of student succes boekt? Deelname kost € 57,50 en de locatie is de 

Lutherse Kerk op het Spui in Amsterdam. Meer informatie en aanmelden: 

http://www.hva.nl/onderwijs/informatie-voor/decanen/decanensymposium/decanensymposium.html 

 

Gezocht: scholen/decanen die mee willen werken aan onderzoek ACT toolkit voor LOB 

Eerder dit jaar is de toolkit 'ACT in LOB' ter beschikking gekomen (http://www.act-in-lob.eu/). 

Tijd om te onderzoeken of de tools bevallen. En of ze werken zoals ze zijn bedoeld. Dit zal bijdragen 

aan ons inzicht hoe LOB werkt en verbeterd kan worden. Tom Luken voert dit  onderzoek uit  in het 

kader van zijn promotieonderzoek.  Voor het onderzoek heeft hij medewerking nodig van enkele 

scholen. 

Wat houdt medewerking aan dit onderzoek in?  

 Een gesprek ter kennismaking en om op maat het onderzoek op uw school te plannen.  

 Één, meerdere, of alle tools inzetten bij LOB.  

 Het gebruik van tools bijhouden en daarover enkele eenvoudige vragen beantwoorden.  

 Zorgen voor (digitale) afname bij leerlingen van een eenvoudige vragenlijst (voor-,  na-  en follow-

up meting). 

 Zorgen voor (digitale) afname bij leerlingen van een eenvoudige evaluatievragenlijst na toepassing 

van een tool.  
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 Een gesprek om het gebruik en de effecten van de toolkit te evalueren. 

De opbrengst en de tegenprestatie voor uw medewerking bestaan uit:  

 Kennis en inzicht rond LOB, voor uzelf, voor uw school en voor 'de wetenschap' en daarmee voor 

de verdere ontwikkeling van professionele LOB.  

 Vermelding van uw naam en de school in het  proefschrift. 

 Feedback op LOB op uw school en het gebruik van de tools. 

 Gratis naar keuze enige intervisie, coaching of bijvoorbeeld een lezing bij een ouderavond. 

Ook als u (nog) geen belangstelling heeft voor gebruik van de toolkit, kunt u deelnemen aan het 

onderzoek, namelijk als 'controlegroep'. Dat impliceert uitsluitend het  enkele malen zorgen voor 

(digitale) afname bij leerlingen van een eenvoudige vragenlijst. 

Wilt u bijdragen aan het onderzoek? Of wilt u er vrijblijvend meer van weten?  Neemt u dan contact 

op met Tom Luken, tluken@planet.nl of 06 - 50 411 476. 

 

Nibud publiceert Geldwijzer Studenten 

Of iemand nu rechten, fysiotherapie of elektrotechniek studeert, één ding is zeker: studeren kost geld. 

Hoeveel, dat is voor iedere student verschillend. Maar om welke bedragen het ook gaat, de studie zal 

op een of andere manier moeten worden gefinancierd. De geheel herziene Geldwijzer Studenten is 

bedoeld voor (ouders van) studenten en voor (ouders van) scholieren die binnenkort beginnen met 

een vervolgopleiding. De Geldwijzer Studenten biedt antwoord op de volgende vragen: 

 Hoeveel kost het studentenleven ongeveer per maand? 

 Wat houdt het nieuwe studiefinancieringsstelsel in? 

 Waar moet je op letten als je kiest voor een DUO-lening? 

 Welke inkomsten verwacht je? 

 Waar moet je aan denken als je op kamers gaat? 

 Hoe zorg je dat je een leuk studentenleven kunt betalen en betaalbaar houdt? 

 Nog veel meer.... ! 

Geldwijzer Studenten kost € 9,35  per stuk, maar bij afname van meer exemplaren geldt een korting. 

Zie: http://winkel.nibud.nl/professionals/geldwijzer-studenten.  

 

Doorstroom vmbo-havo 

Eind augustus heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer het rapport Monitor toelatingsbeleid 

vmbo-havo, tweede meting 2014–2015 toegestuurd, begeleid door een uitgebreide brief: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-

wetenschap/documenten/kamerstukken/2015/08/28/kamerbrief-over-toelating-vmbo-havo-2014-2015. 

Het rapport schetst hoe scholen voor voortgezet onderwijs omgaan met de toelatingscode vmbo-

havo. Die toelatingscode is in het najaar van 2011 door de VO-raad en scholen opgesteld om 

leerlingen eenduidige en transparante toelatingseisen te bieden voor de doorstroom vanuit de 

gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo naar de havo. Het rapport is een vervolg op de 

nulmeting uit 2012 en is door onderzoeksbureau Oberon opgesteld in opdracht van de VO-raad. 

Uit het rapport blijkt dat de meeste scholen zich aan de code houden en dat deze code de 

doorstroming niet belemmert. Tegelijkertijd is er wel vanaf 2009 een duidelijke kentering zichtbaar in 

de doorstroom van vmbo naar havo. Volgens de staatssecretaris zijn daarvoor twee oorzaken aan te 

wijzen. De eerste is dat  leerlingen die voorheen naar het vmbo gingen,  nu al direct naar de havo 

gaan. De tweede reden is dat alle positieve aandacht voor het mbo, steeds betere LOB-programma’s 

op het vmbo en de noeste arbeid van decanen toch hun vruchten beginnen af te werpen met als 

gevolg  dat meer leerlingen dan in het verleden vanuit 4 vmbo-tl een bewuste keuze maken voor het 

mbo.  
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Congres 

Donderdag 5 november a.s. vindt de jaarvergadering en het jaarlijkse congres van de VvSL plaats. 

Vanaf 9.30 uur in Congrescentrum Domstad in Utrecht. Zorg dat de datum in uw agenda geblokkeerd 

staat! Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.  

 

Decazine  

In de laatste DecaZine stond een oproep voor nieuwe medewerkers. Vlak voor de vakantie dachten 

we iemand gevonden te hebben. Wel maakte deze collega een voorbehoud i.v.m. de mogelijk 

komende drukte op school. Helaas moest zij vlak na de vakantie terugkomen op dit voorbehoud en 

ons melden dat ze geen deel uit kan maken van de redactie. De oproep geldt dus nog onverkort: 

Wie wil er meewerken aan c.q. deel uit maken van de redactie van DecaZine? 

Belangstellenden kunnen zich melden via decazine@vvsl.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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