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VvSL schuift aan in Tweede Kamer 

Ter voorbereiding op een algemeen overleg over maatwerk en flexibilisering in het voortgezet 

onderwijs op 28 april, organiseerde de vaste commissie voor onderwijs van de Tweede Kamer 

woensdag 13 april jl. een rondetafelgesprek, waarvoor ook de VvSL was uitgenodigd. Onze voorzitter 

Jeroen Meijer schoof daar aan. Vooraf hadden alle deelnemers een zogenaamd position paper in 

moeten leveren. Het position paper van de VvSL was tijdens een extra bestuursvergadering 

voorbereid. Tijdens het gesprek bleek echter dat de punten die daarin werden genoemd niet meer 

aan de orde gesteld mochten worden! Desondanks werd het een geanimeerde discussie, waarin het 

geluid van de decanen door Jeroen met verve naar voren werd gebracht. Een verslag met alle 

position papers van de deelnemers is te vinden op de site van de VO-Raad (http://www.vo-

raad.nl/themas/maatwerk/kamerleden-met-onderwijsveld-om-de-tafel-over-maatwerk). 

 

VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo 

De eerste belangstellenden hebben zich al gemeld! Voor het derde jaar organiseert de VvSL een 

cursus voor startende decanen havo/vwo. Volgens eerdere deelnemers een complete cursus met een 

goede verhouding tussen oefenen (praktijk) en theorie. En er zijn ruime mogelijkheden voor eigen 

inbreng en vragen en het uitwisselen van eerste ervaringen. 

Net als vorig jaar is de eerste cursusdag reeds vóór de zomervakantie, zodat startende decanen al 

met enige scholingsbagage aan het nieuwe schooljaar en hun nieuwe taak kunnen beginnen. 

De cursus wordt gegeven op de donderdagen 9 juni, 15 september en 13 oktober van 10.00 – 16.00 

uur in Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. De deelnemerskosten bedragen € 650 en dat 

is inclusief alle cursusmateriaal, een reader, koffie/thee en lunchbuffet. Niet-leden betalen € 700. Voor 

alle cursisten is gratis deelname aan het VvSL-congres op donderdag 3 november inbegrepen. 

De cursus wordt gegeven door Annemiek Jonker. Zij is geen onbekende op het terrein van LOB en 

trainingen. Annemiek verzorgde 15 jaar lang trainingen voor decanen en mentoren aan de Universiteit 

Utrecht. Ze is zelf twee jaar parttime decaan geweest en heeft veel kennis van keuzevraagstukken 

door haar werkervaring als voorlichtster, aansluitingscoördinator en keuzebegeleidster. 

Binnenkort krijgt de vereniging een nieuwe website en kan men zich digitaal voor de cursus 

aanmelden. Tot dan kan men zelf óf voor een (soms nog onbekende) opvolger een optie nemen op 

een cursusplaats. Stuur hiervoor een mailbericht naar onze secretaris: secretaris@vvsl.nl.  

 

Mentoren managen wordt ‘Leiding geven aan LOB’ 

De inhoud van deze VvSL-training blijft hetzelfde, maar de titel ‘Leiding geven aan LOB’ dekt toch 

beter de lading. De training is voor collega’s die vanuit de eigen schoolsituatie willen kijken naar hun 

eigen rol in het bereiken van optimale LOB-resultaten. In de training staan de verwachtingen over en 

de communicatie met de mentoren en de schoolleiding centraal.  Een deelnemer: ”In de training 

neem je afstand van de praktische kant van het decanaat en leer je op een nieuwe manier, vanuit 

andere perspectieven, naar de mentoren en je eigen rol te kijken”. 

De trainingsdata zijn: donderdag 19 januari, 16 februari en 16 maart 2017 van 10.00 – 16.00 uur. De 

training wordt gegeven door Annemiek Jonker. De locatie is Cursus- en vergadercentrum Domstad in 

Utrecht. De deelnemerskosten bedragen € 650 voor leden en € 700 voor niet-leden. 
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Binnenkort kan men zich digitaal aanmelden voor de training via de nieuwe verenigingswebsite. Wil 

men zeker zijn van een trainingsplaats, dan kan men een optie daarop nemen. Daarvoor en voor 

meer informatie volstaat een mailbericht naar secretaris René van Schie (secretaris@vvsl.nl).   

 

Masterclass Contact Centraal 

Je bent een ervaren schooldecaan. De ‘gewone’ gesprekken met je leerlingen heb je wel onder de 

knie. Maar soms kom je als decaan leerlingen tegen bij wie het gesprek niet makkelijk loopt, waarbij 

je het gevoel hebt: hier is meer aan de hand. Wellicht geven ze keurig antwoord op al je vragen en 

zijn best bereid mee te denken, wellicht ook niet. Maar je bereikt niet wat je zou willen bereiken in het 

gesprek, namelijk: dat de leerling zelf aan het nadenken gaat over de eigen keuzes. Hoe breng je 

diepgang aan in zo’n gesprek? 

In de Masterclass Contact Centraal leer je met behulp van begrippen uit de transactionele analyse en 

psychologie bewust gebruik te maken van je kennis én je intuïtie om snel tot de kern van de vraag 

door te dringen en een nog effectiever gesprek te voeren. 

Je bent van harte welkom bij de eerstvolgende masterclass Contact Centraal op 8 en 9 september 

2016! Voor meer informatie en aanmelden: www.contactcentraal.nl.  

 

Post-HBO opleiding ‘De decaan als loopbaancoach’ start september 2016  

Met enige trots werden op 26 maart 2016 de certificaten uitgedeeld aan de eerste 13 

‘afgestudeerden’ van de door LOB123 gegeven opleiding ‘De decaan als loopbaancoach’ nieuwe stijl. 

Decanen en loopbaanbegeleiders uit het hele land zijn de afgelopen zeven maanden regelmatig 

afgereisd naar ’s-Hertogenbosch om zichzelf te professionaliseren op het gebied loopbaancoaching in 

het Nederlandse onderwijs. Zie deze LOB123| Update voor meer informatie hierover. 

De eenjarige opleiding is o.a. gebaseerd op de methodiek van Rupert Spijkerman. In tien 

bijeenkomsten komen diverse thema’s aan bod. Zo wordt er ingegaan op LOB in de schoolorganisatie 

en is er uitgebreid aandacht voor theorie en praktijk op het gebied van gespreksvoering en 

werkvormen. Uiteindelijk ligt de focus vooral op het ontwikkelen van een eigen persoonlijke stijl van 

loopbaancoaching.  

Mocht je interesse hebben om volgend schooljaar deel te nemen aan de opleiding ‘De decaan als 

loopbaancoach’, dan is het raadzaam om niet te lang te wachten met aanmelden. Er zijn nog maar 

een paar plaatsen beschikbaar. Als je meer wilt weten over de opleiding, neem dan gerust contact op 

met Martine Buijsen van LOB123. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de ervaringen van 

deelnemers kun je ook terecht op de website www.lob123.nl 

 

Wat willen decanen weten over studies en beroepen in de schei- en natuurkunde? 

Stichting C3 zet zich in om jongeren een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de studie- en 

beroepsmogelijkheden in de schei- en natuurkunde. Ook decanen voorzien we graag van gewenste 

informatie over opleidingen en beroepen in de schei- en natuurkunde. Om te achterhalen aan welke 

soort informatie en in welke vorm decanen behoefte hebben, vraagt de stichting C3  twee minuten 

van uw tijd voor een korte vragenlijst. Met deze vragenlijst wil C3 inventariseren of en waar uw 

behoefte ligt op het gebied van voorlichting over schei- en natuurkunde opleidingen en beroepen.  

C3 biedt u namelijk graag de ondersteuning in welke vorm dan ook. Bij voorbaat dank voor het 

invullen. Naar de vragenlijst!: https://nl.surveymonkey.com/r/MW3W7RS 

N.b. als de link niet opent, kunt u deze kopiëren en in de adresbalk plakken.  

 

Automatisch inlezen van examencijfers ivm lotingsklasse 

Al eerder is in de nieuwsbrief gesignaleerd dat leerlingen met een dubbelprofiel die opteren voor een 

fixusstudie, waarvoor geloot moet worden, er alert op moeten zijn dat zij in de juiste lotingsklasse 

worden ingedeeld. Sinds twee jaar wordt, doordat de lotingscommissie de cijferlijst uit BRON kan 

halen, de lotingsklasse automatisch bepaald. Bij dubbelprofielen gaat dit niet altijd goed. Daarom 
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moeten leerlingen met een dubbelprofiel goed kijken of ze misschien recht hebt op een hogere 

lotingsklasse dan door DUO is bepaald. Als ze denken dat ze in een hogere lotingsklasse thuishoren, 

moeten ze een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst naar DUO sturen Op de cijferlijst moeten de 

woorden "Hogere lotingsklasse" worden geschreven.  

Een tekst met deze strekking zal worden gepubliceerd op www.duo.nl. Decanen wordt door DUO 

geadviseerd om de leerlingen, van wie nu al duidelijk is dat er problemen zouden kunnen ontstaan, te 

informeren over de mogelijk onjuiste vaststelling van hun lotingsklasse door DUO, zodat ze zo snel 

mogelijk na de examenuitslag de juiste cijferlijst naar DUO kunnen toesturen. Want als DUO de juiste 

gegevens voor 5 juli ontvangt, kan op 19 juli de juiste uitslag aan de leerlingen worden meegedeeld. 

 

Wiskunde D, maar niet genoeg leerlingen? 

Vorig schooljaar is ‘Wiskunde D online’ gestart. ‘Wiskunde D Online’ is een initiatief van het Platform 

Wiskunde Nederland (PWN), de Open Universiteit (OU) en SLO. Het initiatief wordt ondersteund door 

het Platform Bèta Techniek. Het biedt scholen waar waar slechts enkele leerlingen wiskunde D 

zouden kiezen, een goede mogelijkheid om toch wiskunde D aan te bieden. Op dit moment doen er 

35 scholen mee. Per leerling kost deelname € 150,= per leerjaar. Deelname staat open voor scholen 

waar tien of minder leerlingen Wiskunde D willen doen. Deelnemende scholen moeten een 

wiskundedocent faciliteren voor tenminste 1 lesuur per week. In dat uur kunnen de afgenomen 

toetsen worden gecorrigeerd, het PTA worden opgesteld en incidentele leerlingvragen worden 

beantwoord. De online leeromgeving biedt 

 Alle lesmaterialen. Er hoeven dus geen boeken te worden aangeschaft.  

 Uitwerkingen van alle opgaven.  

 Voorbeeldtoetsen.  

 Videolessen.  

 Een forum waarin vragen worden beantwoord.  

 Feedback service op wekelijks ingeleverd huiswerk.  

Scholen kunnen zich tot 1 juni 2016  aanmelden. Op www.wiskundedonline.nl kunt u ook 

uitgebreidere informatie over Wiskunde D Online vinden.  

 

Contributienota 2016 

Het lidmaatschap van de VvSL is persoonlijk en staat dus op uw eigen naam. Daarom krijgt u 

binnenkort een pdf met de contributienota over 2016 in uw mailbox. U kunt het bedrag (€ 85) zelf 

betalen en vervolgens declareren. Wanneer het bedrag voor u betaald wordt (door de financiële 

administratie), wilt u er dan zelf voor zorgen dat de nota – eventueel voorzien van de vereiste interne 

boekings/kostenplaatsencode – op de juiste plaats terecht komt? 

 

 

 
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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