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Congres ‘Interactief halen’ groot succes 

Donderdag 5 november vond in Congrescentrum Domstad te Utrecht het jaarlijkse VvSL-congres plaats. Een 

kleine 300 leden bezochten het congres en spontaan lieten veel mensen aan het einde van de dag aan de 

organisatoren weten 'dat ze een hele leuke informatieve, inspirerende en zinvolle dag hadden gehad!'. En 

interactief was het zeker! In de loop van de komende weken zullen de diverse presentaties downloadbaar 

worden gemaakt op de homepage van www.vvsl.nl. 

 

Derde groep VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo gaat door! 

Het aantal aanmeldingen voor de VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo is zodanig dat 

besloten is een derde groep te formeren. De cursusdata daarvan zijn: donderdag 10 december, 28 

januari en 18 februari. In de derde en voor dit schooljaar laatste groep zijn nog een paar plaatsen over! 

Wacht niet te lang met aanmelden. 

De eerste groep heeft de cursus inmiddels afgerond. De evaluatie leverde voor de gehele cursus in het 

algemeen een waardering op van 8,5 én opmerkingen als: praktisch, veel onderwerpen, veel bruikbare 

informatie, veel mogelijkheden tot eigen inbreng, helder, prettige sfeer, fijn om gelijkgestemden te 

ontmoeten, onderlinge uitwisseling prettig, geruststellend, geeft overzicht en rust/zelfvertrouwen, nuttig, 

geeft goede basis. Cursusinformatie en een aanmeldingsformulier vindt u op 

http://www.vvsl.nl/index.php/professionalisering/cursussen.html.  

 

Nog één plaats beschikbaar bij VvSL-training Mentoren managen 

Voor de work/infoshop ”Van afwachtende naar verantwoordelijke mentoren” op het VvSL-congres was 

de belangstelling groter dan de plaatsingscapaciteit. Op donderdag 7 januari begint de VvSL-training 

Mentoren managen. Daarvoor kan nog één deelnemer geplaatst worden. Wanneer de work/infoshop dus 

smaakt naar méér … Op http://www.vvsl.nl/index.php/professionalisering/cursussen.html zijn de 

informatie en het aanmeldingsformulier voor de training te vinden. 

 

Hoe het verder gaat met rekenen….. 

Zoals staatssecretaris Dekker voor de zomer aan de Tweede Kamer had toegezegd, heeft hij begin 

oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gezonden over de plannen m.b.t. de rekentoets. In 

deze brief betoogt hij dat het voor het voortgezet onderwijs op basis van de rekenprestaties van vorig 

schooljaar  verantwoord is om dit schooljaar de rekentoets mee te laten tellen, waarbij hij een 

uitzondering maakt  voor de basisberoepsgerichte leerweg. Voor het mbo stelt hij voor nog even te 

wachten. Voor de Tweede Kamer was het aanleiding direct een plenair overleg te plannen, dat 

woensdagavond 7 oktober plaatshad. Het debat brak echter al een dag eerder in de media los, want de 

politici vonden de cijfers niet zo overtuigend. Er werd een aantal moties ingediend, waarover dinsdag 13 

oktober is gestemd. De uitkomst is inmiddels bekend: de rekentoets telt dit schooljaar voor vmbo en 

havo nog niet mee bij de uitslagbepaling en voor vwo wel, zij het niet binnen de kernvakken. E.e.a. moet 

nu nog officieel worden geregeld door een wijziging van het Eindexamenbesluit VO. Met deze wijziging 

zullen ook andere zaken worden vastgelegd, zoals de officiële introductie van de rekentoets ER (de 

toets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen; vorig jaar was het nog een pilot), vier mogelijkheden 

om de toets te maken, het kunnen switchen tussen niveaus (zowel van 2F naar 3F als andersom, als 

van ER naar regulier) en vrijstelling op vavo als er een rekenexamen binnen het mbo is afgelegd. Er 

wordt aan gewerkt om deze wijziging van het Eindexamenbesluit VO zo spoedig mogelijk te kunnen 

publiceren en daarmee officieel door te voeren, maar geduld blijft een schone zaak. Daarna zal nog een 

wijziging van de Regeling modellen diploma’s worden gepubliceerd, want het is wel de bedoeling dat 

vanaf dit schooljaar de rekentoets op de gewone cijferlijst vermeld wordt in het gemeenschappelijk deel. 
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Alleen voor de basisberoepsgerichte leerweg zal dit nog op een bijlage bij de cijferlijst worden vermeld. 

Meer informatie en details: zie de site van het Steunpunt Taal en Rekenen vo: www.steunpuntvo.nl.  

 

Training ACT-toolkit voor LOB  

Onlangs is de ACT-toolkit voor LOB ter beschikking gekomen. Dit is een veelzijdig, innovatief 

instrumentarium dat op verschillende manieren ingezet kan worden. De tools zijn bedoeld voor 

keuzebegeleiders van leerlingen en studenten in de bovenbouw havo/vwo en studenten in de beginfase 

van het hoger onderwijs. Het instrumentarium is ontwikkeld door Tom Luken en Albert de Folter met 

ondersteuning van onder andere de VvSL.  

Voor een goed gebruik van de tools is een training ontwikkeld. De training bestaat uit drie middagen. In 

de training komen de achtergronden, de toepassingen en het gebruik van de tools (inclusief de CDDQ-

test) uitgebreid aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van de begeleider. De training wordt gegeven in Cursus- en vergadercentrum Domstad in 

Utrecht  op de donderdagen 28 januari, 18 februari en 10 maart 2016 van 13.30 -16.30 uur. De kosten 

voor de training bedragen  € 395 per deelnemer. Dat is inclusief btw, koffie/thee/fris en materialen. 

Inbegrepen is het onlangs verschenen boek van Albert en Tom genaamd ‘Beelden van mijn toekomst. 

Een ACT- toolkit voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding’.   

Leden van de VvSL krijgen € 50 korting. Zij betalen € 345. 

Op verzoek - bijvoorbeeld van het bestuur van een decanenkring - is ook training mogelijk in de eigen 

regio of in company op de eigen school. In het geval een groep VvSL-leden zelf voor accommodatie 

zorgt, is de prijs € 295 per deelnemer. 

Voor meer informatie: http://www.vvsl.nl/index.php/professionalisering/cursussen.html. Daar vindt u ook 

het aanmeldingsformulier. Uitgebreide informatie en het aanmeldingsformulier zijn tevens beschikbaar 

op de site www.act-in-lob.eu, tabblad Scholing. 

 

Studiekeuze Centraal: Samen op weg naar een goede aansluiting 

Op donderdag 17 maart 2016 vindt in de Jaarbeurs ( Beatrixgebouw) te Utrecht de 

Studiekeuzeconferentie georganiseerd door Studiekeuze123 plaats. Op de Studiekeuzeconferentie van 

2016 staan ‘verbinding’ en ‘aansluiting’ tussen het voortgezet onderwijs, het middelbaar 

beroepsonderwijs en het hoger onderwijs centraal. En natuurlijk verbinding en aansluiting tussen elkaars 

visies op het studiekeuzeproces. Hoe zien we de huidige ontwikkelingen? En hoe kunnen we elkaar 

daarin ontmoeten? In de ochtend vindt een discussie plaats onder leiding van een discussieleider. In de 

middag zijn er verschillende interactieve sessies. 

De conferentie is bedoeld voor iedereen in het onderwijs die betrokken is bij het studiekeuzeproces van 

scholieren en studenten. De kosten voor deelname bedragen  € 125,- per persoon. 

Via http://www.studiekeuzeinformatie.nl/studiekeuzeconferentie vindt u het laatste nieuws over 

ontwikkelingen in het programma. 

 

Maatwerkdiploma: volgend jaar realiteit? 

De voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller lijkt de laatste tijd een ware kruistocht te voeren voor de 

introductie van een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs. Laatste krijgsdaad is de publicatie van 

een rapport door de VO-raad, waarin – volgens eigen zeggen – een realistisch plan wordt geschetst om 

de introductie van het maatwerkdiploma op termijn mogelijk te maken. In het rapport signaleert de VO-

raad wel dat de ene kant van het maatwerkdiploma (vakken op hoger niveau) nu wettelijk gezien al 

mogelijk is. Ook wil de VO-raad met dit rapport niet pleiten voor een complete stelselhervorming. Pikant 

detail: het rapport bevat een voorwoord, waarin gewag wordt gemaakt van het feit dat er een motie in de 

Tweede Kamer is aangenomen. De motie werd 3 november aangenomen, het rapport werd direct 4 

november gepubliceerd.  

LAKS liet direct woensdag 4 november weten te vrezen voor een overhaast invoering van het 

maatwerkdiploma. Het LAKS maakt zich zorgen over mogelijke negatieve gevolgen van het 

maatwerkdiploma. Eén van de grootste gevaren is dat de motie vooruitloopt op eventuele afspraken met 

het vervolgonderwijs over hun selectieprocedures. De voorzitter van het LAKS, Andrej Josic: 
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‘Vervolgopleidingen kunnen strengere selectie-eisen gaan stellen. Wij willen bijvoorbeeld niet dat een 

hbo-opleiding eist dat een toekomstige hbo-student Nederlands op vwo-niveau heeft afgerond. Ook 

tijdens het VvSL-congres op 5 november kwam ‘het maatwerkdiploma’ in de wandelgangen aan de orde. 

Vragen die daarbij gesteld werden waren bijvoorbeeld ‘Wie bepaalt op welk niveau een scholier een vak 

volgt?’, ‘Op welke manier wordt de waarde van een diploma gewaarborgd wordt?’ en ‘Hoe moeten 

scholen het bijbehorende maatwerkonderwijs (3 jaar vwo in 2 jaar havo) organiseren?’ 

Het rapport is downloadbaar vanaf de site van de VO-raad: http://www.vo-

raad.nl/themas/gepersonaliseerd-leren/vo-raad-schetst-contouren-maatwerkdiploma 

 

Informatie over studeren in het hoger onderwijs 

Minister Bussemaker heeft vorige week weer de inmiddels traditionele jaarlijkse brief aan de ruim 

155.000 eindexamenkandidaten havo/vwo/mbo  verstuurd. In de brief staat informatie over de 

belangrijkste regels die volgend jaar gelden voor studenten aan een hogeschool of op de universiteit. 

Ook staan er verschillende websites in die kunnen helpen bij het maken van de studiekeuze, de 

aanmelding en bij het aanvragen van studiefinanciering. Als de volgende link niet direct opent, kunt u 

deze kopiëren en in de browserbalk plakken: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2015/11/05/brief-van-de-minister-informatie-over-

studeren-in-het-hoger-onderwijs.  

 

Nieuwe Engelstalige opleiding Global Sustainability Science in Utrecht 

Per 1 september 2016 start de nieuwe Engelstalige opleiding Global Sustainability Science aan de 

Universiteit Utrecht. Centraal in deze opleiding staat het bedenken van innovatieve oplossingen voor 

vraagstukken over duurzaamheid. Het combineert bètavakken met sociaal-wetenschappelijke vakken, 

waaronder bestuurskunde, economie en innovatie. Op uu.nl/bachelors/gss kunnen scholieren terecht 

voor alle ins en outs m.b.t. gewenst vakkenpakket, arbeidsmarktperspectief  en informatie over toelating 

en inschrijven. Scholieren zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de informatieronde over 

Global Sustainability Science tijdens de open dagen van 20 en 21 november 2015. Naast een algemene 

presentatie, kunnen zij ook het Sustainability Café bezoeken, waar docenten al hun vragen persoonlijk 

beantwoorden. Gedurende het schooljaar vinden verder meerdere meeloopdagen plaats.  

 
De N-factor: 21st century skill; trainingsdag op 21 januari 2016 

Acht van de tien banen en stageplaatsen worden vergeven via het netwerk. Jong leren netwerken is een 

geschenk voor het leven. In het kader van stimulering LOB en de loopbaancompetentie ‘netwerken’ 

ontwikkelde La Red - in opdracht van de VO-raad - het lespakket de N-factor. Dit lespakket is kosteloos 

te downloaden vanaf http://www.lared.nl/la-red-consultancy/lessen-de-21st-century-skills/ en bestaat uit 

zeven lesbrieven die te gebruiken zijn in de eerste klas van het VMBO tot en met  VWO 6. Deze 

lesbrieven hebben als doel jongeren bewust te maken van het netwerk dat ze hebben. Ze leren hun 

netwerk uit te bouwen door relaties aan te gaan met mensen die van ze verschillen en die ze nog niet zo 

goed kennen. Dat biedt meer toegang tot hulp, voor nu en voor later.  

Op 21 januari 2016 organiseert La Red in samenwerking met Wageningen Universiteit  een trainingsdag 

over de N-factor, waarin het lespakket de N-factor uitgebreid wordt toegelicht en in praktijk gebracht. De 

trainingsdag is kosteloos, maar er is wel een maximum aantal deelnemers. Voor meer informatie en 

aanmelding: http://www.wageningenur.nl/nl/show/De-N-factor-trainingsdag-voor-decanen-mentoren-en-

docenten-2112016.htm. 

 

 
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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