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Voorintekening Studiekeuzespecial 2017-2018 geopend  
‘Wie in de middeleeuwen wilde weten hoe de wereld in elkaar stak, klopte aan bij een klooster, werd 
in een ruwharen pij gehesen en wist twee, drie jaar later zo’n beetje alles wat er over die wereld te 
weten viel. Zo simpel werkt het in onze 21e eeuw niet meer….’ 
September 2016 verscheen de eerste ‘Studiekeuzespecial’, een speciale uitgave van DecaZine voor 
studiekiezers en hun ouders.  Deze Studiekeuzespecial bleek in een  behoefte te voorzien, want nog 
voordat iemand iets gezien had, werden er bij voorintekening al  ruim 12.000 besteld. En nadat 
iedereen begin september de Studiekeuzespecial had kunnen bekijken, werden er nog eens 12.000 
besteld. In totaal hebben zo’n 160 scholen/decanen de Studiekeuzespecial besteld en zijn er zo’n 
25.000 exemplaren het land in gegaan.  
Omdat een nieuwe generatie studiekiezers zich aandient en er natuurlijk ieder jaar weer (kleine) 
dingen zijn gewijzigd, verschijnt er in september een nieuwe editie van de Studiekeuzespecial. De 
bedoeling is dat met deze Studiekeuzespecial een totaaloverzicht geboden wordt van wat leerlingen 
die bezig zijn met het kiezen van een studie zouden moeten weten en decanen hun dus zouden 
moeten kunnen vertellen.  
Voor deze editie gaat de redactie op zoek naar nieuwe praktijkverhalen van oud-leerlingen die ook 
vanuit hun eigen praktijkervaring tips kunnen geven. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips 
m.b.t. oud-leerlingen  met een waardevol verhaal! (decazine@vvsl.nl).  
Voor wie zelf geen exemplaar (meer) heeft en wil weten hoe de Studiekeuzespecial er vorig jaar 
uitzag: hij staat nog steeds online op de homepage van de VvSL.  
De Studiekeuzespecial 2017 kost € 1,50 per exemplaar bij voorintekening.  Na verschijnen (begin 
september 2017) zal de Studiekeuzespecial €  2,50 per exemplaar kosten.  
Bestellen kan (minumumafname 10 exemplaren) door dit bestelformulier in te vullen en te verzenden, 
bij voorkeur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 juni a.s. Je ontvangt automatisch een bevestiging 
van de bestelling. 
 
Contributie 2017  
Begin maart hebben alle leden een mail ontvangen van onze penningmeester Jaap de Win over  de 
contributiefactuur. Helaas is nog niet voor iedereen de contributie voldaan. De factuur is te vinden op 
de VvSL-website onder het tabblad MIJN VVSL bij ”Mijn facturen”. Daarbij moet je inloggen.  
Op verzoek van veel leden en schooladministraties staat de factuur nu op naam van de school 
(organisatie), maar wordt ook de naam van het lid vermeld. Als je niet (meer) weet of de factuur al is 
betaald, kun je dat op dezelfde plaats vinden. Als de factuur voldaan is, staat er bij status ‘voldaan’.  
 
Online wijzigen eigen gegevens in ledenbestand VvSL 
Vlak voor de ‘mei’ -vakantie is DecaZine 16 verzonden. Helaas kwam er een aantal onbestelbaar 
retour. Omdat DecaZine naar het huisadres wordt gestuurd, is het van het grootste belang dat dit juist 
is geregistreerd. Je kunt hiervoor zelf zorgen door  in te loggen op de VvSL-site en onder MIJN VVSL 
je eigen gegevens aan te passen. Een nieuw huisadres, een ander e-mailadres, een verandering van 
school aan de VvSL doorgeven kan allemaal via onze website! 
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VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo 
In deze cursus komen talrijke onderwerpen aan bod en níet altijd oppervlakkig. Een beginnende 
decaan komt nu eenmaal voor nogal wat vragen en (soms ingewikkelde) zaken te staan. Daarvoor is 
een brede basisopleiding nodig die theorie combineert met veel praktische informatie, tips en 
handvatten, óók voor het voeren van gesprekken. De VvSL-cursus biedt volop ruimte voor een eigen 
inbreng vanuit de eerste praktijkervaringen. Dat leidt uiteraard tot het uitwisselen van deze ervaringen 
en zo valt er ook van medecursisten veel te leren. 
De veelzijdige cursusinhoud zorgt voor een stevige startpositie als decaan en het besef dat je als 
decaan niet alles hoeft te weten. Dat stelt je gerust en geeft vertrouwen wanneer je als decaan op je 
school begint. 
Blijkens de hoge scores in de evaluatie voldoet onze VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo 
ruimschoots aan de verwachtingen van de deelnemers. Daarom wordt de driedaagse cursus alweer 
voor het vierde opeenvolgende jaar gegeven. De eerste cursusdag is nog vóór de zomervakantie (op 
donderdag 22 juni) om daarna als deelnemer met enige scholingsondergrond met het schooldecanaat 
te kunnen beginnen. De twee volgende cursusdagen zijn op de donderdagen 14 september en 12 
oktober. De cursus wordt dit jaar verzorgd door Martine Buijsen. Martine is reeds vele jaren 
schooldecaan en ook als trainster heeft zij de nodige ervaring. 
De eerste aanmeldingen voor de starterscursus zijn al binnen en bevestigd. Uitgebreide informatie 
over de cursus en het digitale aanmeldingsformulier vind je op 
https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/startende-decanen. 
Nu kan het zijn dat op school nog een sollicitatieprocedure loopt voor een nieuwe decaan. Via een 
mailtje naar secretaris@vvsl.nl of het invullen van een contactformulier op de verenigingswebsite is 
het dan mogelijk om een optie te nemen op een cursusplaats. 
 
VvSL-training Leiding geven aan LOB 
Annemiek Jonker verzorgt voor ons ook dit jaar deze training. Nieuw is dat de training reeds in het 
najaar wordt gegeven, op de donderdagen 14 september, 5 oktober en 16 november. Dit stelt je als 
deelnemer in staat om direct in het nieuwe schooljaar de in de training opgedane kennis en 
vaardigheden toe te passen bij de aansturing van mentoren waar het LOB-activiteiten betreft. Dit sluit 
aan op de bedoeling van de training dat deze in de praktijk direct inzetbaar moet zijn. De theorie dient 
als onderbouwing voor het handelen in de praktijk. De training maakt je tevens bewust/nog bewuster 
van het feit dat je LOB niet alleen kan, dat je je collega’s nodig hebt en het daarom ook zinvol is om 
op je eigen functioneren te reflecteren.  
Voor alle informatie over de training en het digitale aanmeldingsformulier ga je naar 
https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/leiding-geven-aan-lob.  
 
Online leergang LOB 
Voor decanen met minimaal een jaar ervaring heeft de VO-raad de Online leergang LOB ontwikkeld. 
Deze verdiepende leergang is erop gericht dat deelnemers en hun school na afloop de beschikking 
hebben over een op de schoolsituatie afgestemd integraal plan van aanpak voor LOB.  
De leergang kan met en zonder begeleiding van een deskundige coach worden gevolgd. Zeker in de 
begeleide variant gaat een forse tijdsinvestering zitten. Bovendien is de begeleiding niet gratis. Aan 
de niet-begeleide variant zijn geen kosten verbonden. Nieuw aan de begeleide variant is dit jaar dat je 
op elk moment van het (school)jaar met de leergang kan starten. 
Voor startende decanen is in het verlengde van de leergang de online module ”Kennismaking met 
LOB” ontwikkeld. Deze introductiemodule biedt (zonder begeleiding) een gratis kennismaking met 
een aantal belangrijke aspecten van het decanaat en LOB. 
De VvSL en haar collega’s van de NVS-NVL hebben samen de leergang van de VO-raad 
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overgenomen en organiseren deze ook gezamenlijk. 
Alle informatie over de Online leergang LOB en de online module is te vinden op 
https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/online-leergang-lob.  
 
Masterclass Contact Centraal op 11 en 12 januari 2018 
Contact Centraal is een masterclass voor ervaren schooldecanen en leerling- en studentbegeleiders. 
Voor mensen die de ”gewone” gesprekken met leerlingen wel onder de knie hebben en die hun 
handelingsrepertoire willen uitbreiden om meer diepgang en efficiëntie te bereiken in de wat pittigere 
gesprekken. 
Deze masterclass levert je meer kennis van de psychologie van persoonlijkheidsstructuren op, leert je 
diagnostisch werken met datgene wat je intuïtief al opmerkt en aanvoelt en verfijnt je capaciteiten om 
de leerling in beweging te krijgen. In deze tweedaagse masterclass onderzoek je naast de 
persoonlijkheidsstructuur van de leerling met wie je werkt, ook je eigen patronen en voorkeuren en 
wat die betekenen voor je begeleiderschap en voor de interactie met de leerling. 
Ervaringen van eerdere deelnemers:  
”Als je wilt leren wie je als coach/loopbaanbegeleider bent en jezelf verder wilt ontwikkelen, dan is de 
training van Contact Centraal iets voor jou. Ik heb nu de handvatten om daadwerkelijk echt contact te 
maken met de leerling om vervolgens samen een (loopbaan)gesprek te voeren waarbij de leerling 
eigenaar blijft van zijn vraag”. 
”Dit is een programma waarin je onder begeleiding van goede en professionele trainers verdieping 
aanbrengt in je begrip van communicatie met anderen. Het programma leert je niet alleen de positie 
en insteek van je gesprekspartner beter te begrijpen, maar ook je eigen rol in een gesprek wordt 
verhelderd. In het programma is er sprake van een mooie mix van ervaren, gesprekken, theorie en 
ontspanning”. 
De vorige Contact Centraal werd door alle deelnemers beoordeeld met een 8, een 9 of een 10, 
gemiddeld 8,6. 
De masterclass wordt verzorgd door Karin Hofman en Annemiek Jonker. Meer informatie en 
inschrijving: www.contactcentraal.nl en info@contactcentraal.nl. 
Bij inschrijving vóór 1 september geldt een korting van € 50 voor de snelle beslissers! 
 
Zorgt decentrale selectie voor extra werkbelasting? 
Het hoger onderwijs (en met name de universiteiten) vraagt in het kader van de decentrale selectie 
soms zeer uitgebreide dossiers van de kandidaten. Als decaan krijg je regelmatig verzoeken om 
daaraan inhoudelijk en/of logistiek bij te dragen en dat bezorgt je heel wat extra werk.  
De VSNU is benieuwd naar deze verzwaring in werklast. Daarom verzamelt ons bestuurslid Patricia 
van der Steen de feiten over de extra werkdruk, bij voorkeur uitgedrukt in het aantal uren dat je als 
decaan steekt in de selectiedossiers van leerlingen. Met de verkregen gegevens kan de problematiek 
op de agenda van het aansluitingsplatform VSNU worden geplaatst en kan er gezocht worden naar 
oplossingen. Reacties graag naar  Patricia: patricia.van.der.steen@vvsl.nl. 
 
Nieuwe versie van Studielink in gebruik 
Op 11 mei komt er een nieuwe versie van Studielink uit. Voor decanen zijn de belangrijkste 
wijzigingen: 
♦ De vakkenpakketten kunnen door het vo eerder aan DUO worden aangeleverd, waardoor deze 

ook eerder in het Studielink-account van de student komen. Het hoger onderwijs kan daardoor 
eerder de toelaatbaarheid van aangemelde studenten beoordelen.  

♦  De To Do-knop ‘Verbruikte selectiepogingen’ ziet er voortaan qua opmaak hetzelfde uit als 
andere To Do-acties.  
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♦ Het totaal aantal verbruikte selectiepogingen wordt niet meer getoond in het Studielink-account 
van de student, omdat dit gegeven op zichzelf niets zegt.  

♦ Het wordt mogelijk om het IBAN-nummer waarvan het collegegeld wordt afgeschreven, te 
wijzigen. Dit kan alleen als de student zelf via een digitale incassomachtiging betaalt.  

♦ Wanneer via een digitale incassomachtiging is betaald, kan daarvan na afloop een PDF worden 
gemaakt en afgedrukt.  

♦ Als er via een digitale incassomachtiging is betaald, kan het jaar erop bij de herinschrijving 
dezelfde digitale incassomachtiging worden gebruikt.  

♦ Wanneer een derde (bijvoorbeeld een ouder) het collegegeld betaalt, kan deze in Studielink zijn of 
haar e-mailadres opgeven. Op die manier ontvangt de betaler een kopie van een aantal e-mails 
die over de betaling naar de student worden gestuurd. 

Uitgebreide informatie over de wijzigingen vind je hier. 
 
Rangnummers fixusopleidingen bekend 
Alweer ruim 3 weken geleden, op 15 april jongstleden, zijn de rangnummers voor de fixusopleidingen 
bekend gemaakt. Scholieren die zich hebben ingeschreven voor de numerus fixusopleidingen hebben 
die dag te horen gekregen op welk rangnummer ze staan. 
Wellicht komen onderstaande aandachtspunten als mosterd na de maaltijd, maar voor het geval dat 
niet het geval is:  
♦ Als  het rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, dan moet de student binnen twee 

weken de aangeboden plaats via Studielink accepteren. Anders komt de plaats te vervallen. 
♦ Niet direct een plaats aangeboden? Er kan nog een plek vrijkomen. Leerlingen  doen er wijs aan 

om hun mail en Studielink-account in de gaten te houden. 
♦ Bezwaar maken tegen het besluit van de opleiding kan altijd (als het toegekende rangnummer 

betekent dat je niet bent toegelaten). Belangrijk is om dit spoedig te doen en de website van de 
onderwijsinstelling goed te bestuderen voor de procedure. 

♦ Voor ‘niet-geselecteerden’: Doordat de leerling zich ingeschreven heeft voor de fixusopleiding, is 
voldaan aan de eis om zich in te schrijven voor 1 mei. Het is wel slim om zo snel mogelijk een 
verzoek in te dienen voor een opleiding met ‘vrije instroom’, omdat de kans bestaat dat er mee 
moet worden gedaan aan een studiekeuzecheck. 

 
Voorlichtingsbijeenkomsten VO-raad over subsidie doorstroomprojecten 
In nieuwsbrief 6 van begin maart is melding gemaakt van plannen van het ministerie voor het 
ontwikkelen van doorstroomprogramma’s vmbo-havo. In de brief van het ministerie hierover werd de 
suggestie gewekt dat hiervoor subsidie beschikbaar zou komen. Een concrete subsidieregeling is er 
nog niet, maar op de site van de VO-raad worden wel voorlichtingsbijeenkomsten aangekondigd. 
Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over de te subsidiëren activiteiten en de 
aanvraagprocedure (het aanvragen, de wijze van toekenning en de uitbetaling) van de 
subsidieregeling en het beleidskader. Tevens delen scholen of instellingen die al ervaring hebben met 
het organiseren van dergelijke doorstroomprogramma’s praktische tips. De ochtendsessies zijn 
gericht op overgang po-vo, de middagsessies gaan over de overgangen vmbo-havo en vmbo-mbo.De 
bijeenkomsten vinden plaats op 15, 16 en 18 mei in respectievelijk Zwolle, Rotterdam en Eindhoven. 
Voor meer informatie en aanmelden, zie: 
https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/voorlichtingsbijeenkomsten-subsidieregeling-doorstroomprogra
mma-s.  
Mocht iemand hier heengaan of weten dat een collega hier naar toe gaat: de redactie van deze 
nieuwsbrief houdt zich aanbevolen voor een kort verslag!  
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Factsheet over studeren met een handicap 
Het Expertisecentrum studeren met een handicap heeft onlangs in opdracht van OCW een grafische 
factsheet ontwikkeld, waarop overzichtelijk in beeld wordt gebracht wat jongeren met een handicap 
c.q. belemmering op financieel gebied in de gaten moeten houden c.q. niet moeten vergeten te 
regelen. Zie voor de factsheet:  
http://www.handicap-studie.nl/downloads/OCW_Financieel%20slim%20studeren_def.pdf. 
 
Overdracht VvSL-lidmaatschap = afmelden + aanmelden 
Naar aanleiding van een bericht in de vorige nieuwsbrief heeft een aantal collega’s ons al laten weten 
per welke datum ze in verband met hun (pre)pensioen hun lidmaatschap van de VvSL beëindigd 
willen zien. De bezetting van het schooldecanaat verandert echter niet alleen door (pre)pensionering. 
Er zijn ook decanen die binnen de school weer fulltime les gaan geven, een andere functie krijgen of 
naar een andere school overstappen. Deze veranderingen mogen er natuurlijk niet toe leiden dat de 
school zonder VvSL-lidmaatschap komt te zitten. Het lidmaatschap van onze vereniging is namelijk 
persoonsgebonden. Weliswaar wordt de contributie bijna altijd door de school/werkgever betaald, 
maar niet de school maar de schooldecaan is lid. Het is dus belangrijk dat de vertrekkende decaan 
zijn of haar opvolger/ster lid maakt van de VvSL. 
Wanneer je het schooldecanaat overdraagt aan een collega, kan je dat met een mailtje (graag met 
vermelding van de naam en het e-mailadres van je opvolger/ster) doorgeven aan de secretaris 
(secretaris@vvsl.nl) of met een ingevuld contactformulier (zie de website www.vvsl.nl) met dezelfde 
inhoud. Jouw opvolger/ster kan zich gelijktijdig aanmelden als lid van de VvSL via de knop ‘Word lid!’ 
op de homepage van onze website. 
Jouw VvSL-lidmaatschap loopt door tot het door jou opgegeven moment. De nieuwe decaan van je 
school ontvangt vanaf de aanmelding alle informatie zoals de nieuwsbrieven én kan tegen het 
ledentarief deelnemen aan de VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo. Zoals al eerder 
aangegeven, betaalt jouw opvolger/ster pas contributie met ingang van 1 januari 2018 wanneer de 
contributie over 2017 voor de vertrekkende decaan is betaald. 
 
Verslagen van kringvoorzittersvergaderingen 
Heel incidenteel horen wij dat leden het verslag van de kringvoorzittersvergaderingen niet ontvangen, 
bijvoorbeeld omdat ze niet aan een regionale decanenkring deelnemen. Tijdens de 
kringvoorzittersvergaderingen komen steeds de meest actuele onderwerpen aan de orde en is de 
inbreng vanuit het veld in de vorm van ervaringen, vragen, opmerkingen en suggesties heel groot. 
Het verslag van de vergadering bevat dus zeer waardevolle informatie voor elke decaan. Op de 
VvSL-website staan de verslagen van de laatste zes kringvoorzittersvergaderingen die drie 
schooljaren omvatten. Zie https://www.vvsl.nl/over-ons/organisatie/kringvoorzittersvergadering. 
 
 
 
 
 
Ons verenigingstijdschrift DecaZine wordt naar je huisadres gestuurd. Via de VvSL-website kun je 
onder MIJN VVSL en na inloggen zelf je gegevens in de ledenadministratie beheren en dus 
veranderen. Een nieuw huisadres, een ander e-mailadres, een verandering van school aan ons 
doorgeven, het kan allemaal via onze website! En via het contactformulier op de website bereik je 
rechtstreeks het bestuur met je vragen, opmerkingen, ideeën, enz. 
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