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Loting 

Er wordt aan gewerkt om vanaf het studiejaar 2017-2018 de loting helemaal af te schaffen. Voor 

2016-2017 gelden nog de oude aanmeldingsregels. Dat betekent dat men zich maximaal voor één 

numerus fixus opleiding kan aanmelden.  

Als vanaf 2017-2018 de loting officieel is afgeschaft (informeel is de loting al min of meer afgeschaft 

voor de studies die 100% decentrale selectie toepassen; heel veel numerus fixus opleidingen werken 

komend jaar met 100% decentrale selectie), wordt het wel mogelijk om zich voor meer numerus fixus 

opleidingen tegelijk aan te melden Hierbij zal er wel een uitzondering gemaakt worden voor zeer 

populaire studies in de gezondheidszorghoek, zoals fysiotherapie, geneeskunde en tandheelkunde. 

E.e.a. staat nog voor 100% niet vast.  

Voor wie wil weten voor welke opleidingen komend studiejaar een numerus fixus geldt, voor hoeveel 

procent er decentraal geselecteerd wordt en wat de uiterste aanmeldingsdatum is: 

https://duo.nl/zakelijk/ho/aanmelding_en_loting/informatieve_documenten/informatieve_documenten.

asp. Als de link niet automatisch opent, kunt u deze kopiëren en in de browserbalk plaatsen.  

Informatief is ook het jaarverslag Numeri fixi over 2014-2015. 

 

VvSL-congres ”Interactief halen” 

Na het publiceren van het programma op 29 september liep het onmiddellijk storm met de 

aanmeldingen voor ons zevende verenigingscongres op 5 november a.s. in Cursus- en 

vergadercentrum Domstad in Utrecht. Voor velen valt er blijkbaar veel te halen op ons congres.  

Inmiddels nadert het aantal deelnemers de maximale capaciteit. Wie er dus nog bij wil zijn op 5 

november, moet haast maken met zijn of haar aanmelding.  De aanmeldingstermijn sluit weliswaar op 

woensdag 28 oktober, maar dan kunt u al te laat zijn! Informatie over en een aanmeldingsformulier 

voor het congres vindt u op de homepage van de VvSL-website. 

 

VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo 

De aankondiging van een eventuele derde groep voor deze cursus heeft een aantal aanmeldingen 

opgeleverd. In een dergelijke cursus zijn het uitwisselen van (eerste) ervaringen, leren van elkaar en 

het opbouwen van een netwerk belangrijke elementen. Daarvoor is een minimaal aantal cursisten 

vereist en dat halen wij momenteel nét niet. Nu kan het zijn dat de deelname aan de infoshop ”Een 

special voor de startende decaan” op ons congres de behoefte aan een uitgebreidere cursus duidelijk 

maakt en tot aanmelding voor de VvSL-cursus leidt. Daarom nemen wij het besluit over het al dan 

niet formeren van een derde cursusgroep op maandag 9 november. Dan tellen wij het aantal 

aanmeldingen. Het aantal deelnemers kent echter ook een bovengrens en bij overaanmelding  geldt: 

”Wie het eerst komt, …”. Op de website van de vereniging staat onder Professionalisering > 

Cursussen de cursusinformatie. 

 

Rekentoets 

De resultaten van de rekentoets zullen in elk geval dit schooljaar nog niet meetellen voor het 

eindexamen vmbo en havo. Een motie van de PvdA waarin de regering wordt verzocht ‘de rekentoets 
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niet te laten meetellen in het vmbo, havo en mbo zolang de toets nog een drempel is om het diploma 

te halen’, werd op 13 oktober aangenomen door de Tweede Kamer en zal worden uitgevoerd door 

staatssecretaris Dekker. Ook heeft Dekker maandag 12 oktober een brief aan de Tweede Kamer 

gestuurd, waarin hij laat weten dat het juridisch geen enkel punt is om de rekentoets op vwo wel mee 

te laten tellen, terwijl dit in de andere schoolsoorten niet gebeurt. Het Steunpunt Taal en Rekenen VO 

meldt op haar website dat het  ministerie  de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk een brief stuurt met 

daarin een reactie op de moties en de aankondiging van het actieplan voor mbo en vo. 

Duidelijk is in ieder geval dat voor vmbo en havo de rekentoets volgend jaar weer, net zoals de 

afgelopen jaren, een inspanningsverplichting is en dat de rekentoets op vwo wel meetelt, maar nog 

niet in de kernvakkenregeling valt. Meetellen betekent dat er minimaal een 5 moet worden behaald 

om te kunnen slagen. Verder is de verwachting gerechtvaardigd dat de andere plannen zoals 

neergelegd in de brieven van 17 december 2014 en 25 juni 2015, t.w. vier kansen, kunnen herkansen 

op hoger niveau en kunnen wisselen tussen de ER-toets en de reguliere toets doorgang zullen 

vinden. Niets is echter zeker tot het moment van officiële publicatie van de gewijzigde regelgeving.  

 

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie zoekt HRM stageplaatsen  

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie is op zoek naar geschikte stageplekken voor haar 

studenten. Daarbij wordt ook gedacht aan stageplekken binnen het schooldecanaat en 

loopbaanbegeleiding. 

Eisen waaraan een stageplek minimaal moet voldoen: 

 De student moet gelegenheid krijgen om stagetijd te besteden aan schoolopdrachten 

 De meewerktaken dragen aantoonbaar bij aan de compententieontwikkeling 

 De stagebegeleider is minimaal 24 uur per week aanwezig en heeft minimaal 5 jaar relevante 

werkervaring 

 De stagebegegeleider heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding op HR- of gerelateerd 

gebied (recht, bedrijfskunde, economie, social studies, psychologie) 

 De stagebegeleider heeft coachende/begeleidende vaardigheden 

 De stageplek is geen formele formatieplaats 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Praktijdbureau HRM, 

praktijkhrm@fontys.nl. 

 

Uitnodiging VO-raad: Inspiratiebijeenkomt Werken aan doorstroom- en studiesucces met 

behulp van doorstroominformatie 

De VO-raad organiseert samen met vertegenwoordigers van het mbo, hbo en wo drie 

inspiratiebijeenkomsten over het delen en gebruiken van doorstroominformatie om gezamenlijk te 

werken aan succesvolle doorstroom en studiesucces in het vervolgonderwijs. Tijdens deze 

bijeenkomsten wordt stil gestaan  bij het belang van het juiste gesprek over voorbereiding, 

doorstroom en studiesucces en de informatie die hiervoor nodig is. Daarnaast presenteren lectoren 

en experts onderzoekpresentaties op het terrein van doorstroominformatie en aansluiting. Tot slot is 

er veel mogelijkheid voor het uitwisselen van goede voorbeelden, gedachten en ervaringen. 

De bijeenkomsten zijn bestemd voor bestuurders, schoolleiders , teamleiders, onderwijsdirecteuren, 

sectordirecteuren, lectoren, aansluit- en doorstroomcoördinatoren.  

Aandachtspunten zijn: 

 Welke informatie heeft het vervolgonderwijs van het toeleverend onderwijs nodig? 

 Welke terugkoppeling heeft het voortgezet onderwijs nodig? 

 Welke informatie is al beschikbaar? En waar is deze te vinden? 

 Hoe gebruikt  is deze informatie te gebruiken? Wat kan de  school of instelling ermee doen? 

De bijeenkomsten vinden plaats op  25 november (regio  Den Haag), 1 december (regio Eindhoven) 

en 7 december (regio Zwolle). 
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Onder vermelding van naam, functie, organisatienaam en de datum van de bijeenkomst kan men  

zich via doorstroom@vo-raad.nl aanmelden voor één van de drie bijeenkomsten. 

De bijeenkomsten duren van 15.30 uur tot 20.00 uur (en worden afgesloten met een walking dinner).  

 

Leergang Loopbaanoriëntatie en -advisering Saxion Hogeschool 

De VvSL is niet de enige die interessante opleidingen voor decanen en loopbaanbegeleiders 

organiseert. Ook Saxion Hogeschool heeft een leergang loopbaanoriëntatie en -advisering ontwikkeld 

voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met het adviseren en begeleiden van cliënten op het 

gebied van loopbaanoriëntatie en loopbaankeuzes. De leergang is opgebouwd rond vijf thema’s: 

persoonlijk en professioneel ontwikkelen, methodisch handelen, theoretisch en methodisch kader, 

beroepen en opleidingen en creatief matchen. 

De leergang duurt 16 bijeenkomsten waarbij u 1 keer in de week lessen volgt. Daarnaast krijgt u een 

introductie- en afsluitingsbijeenkomst. Naast de contactmomenten dient u rekening te houden met 

een studiebelasting van één á twee dagdelen per week. De lessen vinden plaats op de woensdag van 

15.00 uur tot 20.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van Saxion te Deventer aan 

de Handelskade 75. Het cursusgeld voor de Leergang Loopbaanoriëntatie en -advisering bedraagt  

€ 2.275. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, literatuur, koffie/thee. 

Voor persoonlijke vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Monique Kleefstra, 

projectcoördinator, e-mail: m.kleefstra@saxion.nl , tel: 0570-603930 of 06-13046463.  

 

Decanenworkshop UStudy 

Op vrijdagmiddag 30 oktober a.s. organiseert UStudy een workhop voor decanen over studeren in de 

VS.  Steeds meer leerlingen maken de stap naar een vervolgstudie in de Verenigde Staten. U krijgt 

vragen van leerlingen en ouders naar studie-opties en financieringsmogelijkheden in de VS en 

verzoeken om formulieren in te vullen voor de nogal ingewikkelde aanmelding bij Amerikaanse 

universiteiten. Als professional is het belangrijk om te beschikken over basisinformatie en ‘tools’ om 

uw leerlingen  een stap verder naar de VS te helpen. En om uw kostbare tijd zo efficiënt mogelijk in te 

zetten om hen succesvol naar de VS te helpen. In deze basiscursus staat de praktijk centraal en krijgt 

u praktische handvatten en voorbeelden mee in een handig naslagwerk. 

Thema’s die aan de orde komen:  

 Amerikaans onderwijs, kosten & financiering, gap year opties, sporters 

 Het online Common Application systeem;  uitleg over de Amerikaanse stijl van aanbevelingen. 

 Amerikaanse stijl van cijferlijsten 

 Uw Engelstalig schoolprofiel 

Locatie: Universiteit Wageningen 

Kosten: 75 euro per deelnemer, incl. koffee/thee, uitgebreide handout en certificaat. 

Meer informatie en aanmelden: : http://www.ustudy.eu/2015decanenworkshop/. 

Na aanmelding ontvangt u van UStudy bevestiging van uw deelname. 

 

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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