
 

 

 

 

nieuwsbrief VvSL, jaargang 7, nummer 9, 5 juni 2016 

Redactie: Marlies van Tooren, marlies.van.tooren@vvsl.nl 

 

Decazine special over het kiezen van een studie en alles wat er bij komt kijken ……… 

‘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….’ 

Daarom verschijnt  begin september een DecaZine special waarin wordt ingegaan op de haken en 

ogen die kleven aan het kiezen van een studie en allerlei andere zaken die jongeren (en hun ouders)  

moeten weten voordat  ze gaan studeren.  De werktitels van de artikelen zijn  

 Hoe kies je een studie? 

 Aanmelden, decentrale selectie, matching en nog zo wat zaken…. 

 Hoe betaal je je studie?  

 Welke route kies je? Over doodlopende stegen en doorgaande wegen… 

Alle verhalen worden gelardeerd door praktijkverhalen van oud-leerlingen c.q. studenten, die vanuit 

hun eigen praktijkervaring tips geven. Deze special richt zich qua taalgebruik en inhoud op jongeren 

in 4/5 havo en 5/6 vwo. Maar ook hun ouders zullen hem graag willen lezen. De vormgeving zal zijn 

zoals u van DecaZine gewend bent.  

De bedoeling is met deze DezaZine een totaaloverzicht te bieden van wat leerlingen die bezig zijn 

met het kiezen van een studie zouden moeten weten en decanen hun dus zouden moeten kunnen 

vertellen. 

Alle leden van de VvSL ontvangen uiteraard een gedrukt nummer van deze speciale uitgave van 

DecaZine. Maar daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om voor al uw leerlingen een exemplaar te 

bestellen. Hoe meer exemplaren we tegelijk kunnen laten drukken, hoe voordeliger de prijs per 

exemplaar. De kosten zullen maximaal € 3 per exemplaar zijn,  maar hopelijk liggen  ze lager. 

Bij deze nieuwsbrief gaat een formulier waarop u kunt aangeven of u geïnteresseerd bent in een 

exemplaar van deze uitgave voor uw leerlingen en hoeveel u er wil bestellen. Dit formulier kunt u 

retourneren aan decazine@vvsl.nl. Liefst voor 20 juni a.s. 

 

Nieuwe website VvSL online 

Afgelopen donderdag 2 juni is de nieuwe website van de VvSL online gegaan. U kunt hem vinden op 

het vertrouwde adres: www.vvsl.nl.  

Nog niet alle functies werken op de website en ook de kalender zal binnenkort worden aangevuld. 

Aanmelden voor cursussen kan door middel van een formulier op de site (en hoeft dus niet meer door 

een formulier in word terug te mailen). Met de site is de VvSL weer modern en eigentijds aanwezig op 

internet.  

 

Scholingsmogelijkheden 

Graag herinneren wij u op deze plek aan de e-mail die de VvSL u  op 19  mei  jl. heeft  gestuurd over 

de cursus voor startende decanen,  de online leergang LOB en Contact Centraal. De 

vroegboekkorting voor Contact Centraal geldt tot a.s. dinsdag 6 juni. De inschrijvingen druppelen 

gestaag binnen, maar er is nog plek. Aarzel niet te lang! Zoek de mail op of ga naar www.vvsl.nl >> 

professionalisering. 
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De 123-kalender voor studiekeuzebegeleiding 

Samen met de VvSL en de NVS-NVL heeft Studiekeuze123 een jaarkalender opgezet voor 

studiekeuzebegeleiders, decanen en aansluitcoördinatoren. In deze kalender ziet u welke activiteiten 

en evenementen worden georganiseerd met betrekking tot het thema studiekeuze. De kalender is te 

vinden op www.studiekeuzeinformatie.nl.   

Mocht u evenementen weten of organiseren die u graag wilt laten opnemen in deze jaarkalender, dan 

kunt u die mailen naar  info@studiekeuze123.nl of door de gegevens in te vullen via deze link: 

http://www.studiekeuzeinformatie.nl/contact 

 

Studiedag: Samen werken aan warmere overdrachten  

Op dinsdagmiddag 13 september organiseert de VO-raad in samenwerking met vertegenwoordigers 

uit het mbo, hbo en het wo een gemeenschappelijke studiedag ‘Samen werken aan warmere 

overdrachten’.  

Ontwikkelingen in de diverse onderwijssectoren volgen elkaar snel op, waardoor  niet iedereen altijd 

even goed op de hoogte is van ontwikkelingen in de aanpalende sector.  Er wordt stilgestaan  bij 

onderwerpen die alle sectoren raken en er wordt besproken  waar de sectoren elkaar nodig hebben. 

Hoe kunnen we de aansluiting verbeteren en gezamenlijk werken aan kansen, talentontwikkeling en 

het studiesucces van de leerling/student?  

Tijdens de studiedag wordt in de verschillende infoshops en workshops ingegaan op ‘een warme 

overdracht’. Meer samenwerken is noodzakelijk voor de talentontwikkeling van en kansen voor 

leerlingen en studenten. Binnen de thema’s maatwerk, flexibilisering en de studiekeuzecheck komt de 

warmere overdracht  ruimschoots aan bod. Naast het delen van informatie over de actuele 

ontwikkeling rond deze en andere onderwerpen is de studiedag praktisch van aard. In het programma 

is veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Meer informatie: http://www.vo-

raad.nl/themas/maatwerk/studiemiddag-overdracht-het-kan-nog-warmer-utrecht 

En voor direct aanmelden: 

http://www.vo-raad.nl/formulieren/aanmelden-studiemiddag-overdracht-het-kan-nog-warmer-13-

september-utrecht 

 

Aantal eerstejaars stijgt voorzichtig na dip van 2015  

De discussie over de invloed van de invoering van het nieuwe leenstelsel op de ‘studielust’ van 

jongeren is volop losgebarsten. Vooralsnog blijft de minister van mening dat het nu veel te vroeg is 

om conclusies te trekken en houdt ze zich vast aan de berichten die vorige maand loskwamen n.a.v. 

de voorlopige cijfers over de aanmeldingen bij de universiteiten en hogescholen.  

De hogescholen tellen tot 1 mei rond de 143.000 inschrijvingen. Dit is  6%  meer dan in dezelfde 

week vorig jaar. Het aantal nieuwe universitaire inschrijvingen stijgt zelfs met 11%: meer dan 73.000 

mensen willen in september met een studie starten.  

De inschrijvingen voor het lopende studiejaar vielen tegen. Er was sprake van een daling t.o.v. het 

jaar daarvoor. De discussie is of de daling werd veroorzaakt door ‘leenangst’ bij a.s. studenten of 

doordat het jaar daarvoor de aanmeldingen extra hoog lagen, omdat dit het laatste jaar was waarin 

gestudeerd kon worden met de basisbeurs en veel studenten, die wellicht anders een tussenjaar 

hadden geprefereerd, toen toch direct zijn gaan studeren (de zogenaamde ‘boeggolf’).  De nieuwste 

cijfers lijken de tweede verklaring te ondersteunen. 

De universiteiten hadden vorig jaar minder last van de dip dan de hogescholen, vooral doordat het 

wetenschappelijk onderwijs jaar na jaar meer buitenlandse studenten trekt. Zo ook dit jaar. Bijna 

16.000 buitenlandse studenten hebben zich gemeld. Het zijn vooral Duitsers, Belgen en Chinezen. Bij 

al deze cijfers moet wel worden aangetekend, dat de cijfers in mei altijd afwijken van de definitieve 

inschrijving in september. Veel jongeren schrijven zich immers bij meer studies in met het oog op een 

plan B voor het geval ze worden afgewezen c.q. niet ingeloot bij de studie van hun eerste keuze.  
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LOB  verplicht voor vmbo 

De vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo hebben ook een wettelijke impuls 

gegeven aan Loopbaanoriëntatie in het vmbo. In de examenprogramma’s van de beroepsgerichte 

programma’s is de verplichting tot het samenstellen van een loopbaandossier  expliciet opgenomen. 

Voor vmbo-tl is hiervoor een aparte bijlage opgenomen in de Regeling Examenprogramma’s 

voortgezet onderwijs.  Een citaat uit de toelichting bij de regeling:  

‘Op 24 november is een motie Siderius c.s. aangenomen waarin de regering wordt verzocht een 

loopbaandossier ook verplicht te stellen als onderdeel voor de theoretische leerweg.  Hiermee wordt 

de theoretische leerweg op dit punt gelijk gesteld met de verplichting ten aanzien van het 

loopbaandossier in de beroepsgerichte leerwegen. Dit zorgt voor consistentie in lob-beleid voor de 

vmbo-scholen. Scholen met een theoretische leerweg geven aan zich te kunnen vinden in de 

consistentie van het lob-beleid. Loopbaanoriëntatie is voor leerlingen in de theoretische leerweg net 

zo van belang als voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen, zeker omdat zij kunnen 

uitstromen naar het mbo of naar het havo. Scholen kunnen het lob-beleid naar eigen inzichten 

vormgeven, ook in het licht van Onderwijs 2032. Voor alle leerlingen is nu het maken van een 

loopbaandossier verplicht gesteld.’   

Zie voor bijlage 3, waarin de verplichting van het loopbaandossier voor vmbo-tl officieel is vastgelegd: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-23925.html. 

De officiële ingangsdatum van de regeling is 1 augustus 2016. Dit betekent dat het loopbaandossier 

verplicht is voor de leerlingen die nu in de 2e klas zitten en dus volgend jaar in 3 vmbo starten.  

 

Overdracht VvSL-lidmaatschap = afmelden + aanmelden 

In deze periode van het schooljaar wordt het formatieplaatje voor het nieuwe cursusjaar ingevuld. 

Ook gaan straks schooldecanen met (pre)pensioen, zij krijgen een andere functie binnen de school of 

vertrekken naar een andere school. Dit leidt ertoe dat er in de bezetting van het schooldecanaat 

mutaties plaatsvinden. Die mogen er natuurlijk niet toe leiden dat uw 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 u het schooldecanaat overdraagt aan een collega, kunt u dit met een mailtje (graag met 

vermelding van de naam van uw opvolger/ster) doorgeven aan de secretaris (secretaris@vvsl.nl). Uw 

opvolger/ster kan zich gelijktijdig aanmelden als lid van de VvSL op de website: 

https://www.vvsl.nl/lidmaatschap/aanmelden. 

Uw VvSL-lidmaatschap loopt door tot het door u opgegeven moment. De nieuwe decaan van uw 

school ontvangt vanaf de aanmelding alle informatie zoals de nieuwsbrieven én kan tegen het 

ledentarief deelnemen aan de VvSL-cursus voor startende decanen. 

Wanneer uw contributie voor dit jaar betaald is, betaalt uw opvolger pas met ingang van 1 januari 

2017 contributie. De penningmeester verrekent namelijk de voor het jaar 2016 resterende contributie 

van u met de contributie van uw opvolger/ster voor de resterende maanden van dit jaar. 

Op de hier aangegeven wijze is het overdragen van het VvSL-lidmaatschap simpel en snel te regelen. 

 

VvSL-seniorlidmaatschap 

Oud-schooldecanen blijken zich na hun (pre)pensioen soms nog lang betrokken te voelen bij hun 

vroegere werkzaamheden. Daarom kent de VvSL voor leden die met (pre)pensioen gaan een 

speciale regeling. Tegen een gehalveerde contributie kan men het lidmaatschap van de vereniging 

voortzetten. U blijft dan op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van LOB en het 

schooldecanaat, u kunt op basis van de vaak grote expertise en eigen inzichten een waardevolle 

inbreng hebben in het verenigingsbeleid, deelnemen aan verenigingsactiviteiten als het congres (dit 

jaar op 4 november), de nieuwsbrieven blijven ontvangen én u krijgt ons tijdschrift DecaZine 
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thuisgestuurd. Bovendien zijn er ook bij de VvSL diverse werkzaamheden te verrichten waarmee u 

als vrijwilliger (al dan niet op projectbasis) kan bijdragen aan het functioneren van de vereniging. 

Met een mailtje naar secretaris@vvsl.nl regelt u een seniorlidmaatschap in enkele minuten. 

 

 
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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