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

 

Betalen voor selectie? 

In een nieuwsbericht op de website van OCW op 5 september jl. wordt gemeld dat de minister het 

niet langer meer toestaat dat selecterende opleidingen een eigen bijdrage vragen van kandidaten. 

Iedereen kan, vanaf het komende collegejaar 2017/2018, gratis deelnemen aan selecties bij 

bijvoorbeeld hotelscholen, kunstopleidingen en university colleges. Deze kosten kunnen hierdoor niet 

langer meer een drempel zijn voor studenten om te kiezen voor een studie met een 

selectieprocedure. Zo blijft ook voor deze opleidingen de toegankelijkheid gewaarborgd. 

In november 2015 kondigde de minister al aan dat er een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 

2008 in voorbereiding was om de eigen bijdrage voor selectieprocedures aan banden te leggen en te 

maximeren. Afgelopen zomer lag er een internetconsultatie voor waarin werd voorgesteld de eigen 

bijdrage te maximeren op € 100. Op deze internetconsultatie zijn 4 reacties gekomen, maar mogelijk 

was dit voldoende om de minister te doen besluiten om de eigen bijdrage helemaal te verbieden. Wel 

zullen de instellingen die daadwerkelijk kosten maken voor de selectieprocedure door het ministerie 

worden gecompenseerd.  

Hoor je van je leerlingen dat hen wel een financiële bijdrage is gevraagd, laat het het bestuur weten 

(secretaris@vvsl.nl ). De VvSl zal dan actie ondernemen. Ook kun je bij de secretaris 

(secretaris@vvsl.nl)  een voorbeeldbrief opvragen die een leerling kan gebruiken om bezwaar te 

maken in het gevallen hij wel een factuur krijgt. 

 

 

Nogmaals: Fixus studies: inschrijven uiterlijk 15 januari a.s. 

Het lotingtijdperk is voorbij, maar dat betekent niet dat er geen opleidingen meer zijn met een beperkt 

aantal plaatsen. Numerus fixus opleidingen zijn er nog steeds, maar toegang daartoe krijg je alleen 

via decentrale selectie. De opleidingen die een numerus fixus hanteren moeten dat centraal melden, 

opdat er een overzicht van ontstaat. De uiterlijke datum voor deze melding is 1 december. Op 

https://www.studiekeuze123.nl/selectie vind je alle informatie over numerus fixus en het overzicht van 

de numerus fixus opleidingen. Na 1 december mag er niets meer worden gewijzigd.   

Voor leerlingen is de uiterste aanmelddatum voor numerus fixus opleidingen  15 januari 2017. 

Na inschrijving ontvangen de a.s. studenten bericht over de selectieprocedure. 15 april 2017 krijgt 

iedereen die heeft deelgenomen aan een selectieprocedure via Studielink bericht over het 

rangnummer dat al dan niet tot directe plaatsing leidt. In het kader van de selectie en met het doel de 

kandidaat inzicht te geven in zijn verrichtingen gedurende de selectieprocedure, kan de instelling voor 

15 april wel feedback geven, maar niet het rangnummer doorgeven. Maar als het rangnummer 

bekend is, is het nog niet klaar. Indien het rangnummer tot directe plaatsing leidt, moet er nog wel 

actie worden ondernomen! De kandidaat  moet het bewijs van toelating binnen twee weken na 

ontvangst accepteren op de daartoe voorgeschreven wijze (via Studielink). Een bewijs van toelating 

dat niet binnen twee weken is geaccepteerd, vervalt. E.e.a. is geregeld in de Regeling aanmelding en 

toelating hoger onderwijs, artikel 4.8. Het is belangrijk je leerlingen hierop te wijzen, want de ervaring 

leert dat het mailbericht hierover niet altijd goed gelezen wordt! 
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De (artikelsgewijze) toelichting bij de regeling waarmee de loting is afgeschaft en waarmee is 

overgegaan op 100% decentrale selectie bij fixus opleidingen is zeer informatief over deadlines en de 

gang van zaken daarna: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-40984.html.  

Ook heeft de minister vorig jaar 19 november hierover een heldere brief gestuurd aan alle scholen 

voor vo en mbo.  

 

 

Rekentoets blijft in kernvakkenregeling op vwo 

Er is in de pers niet veel aandacht voor geweest, maar op 17 november en 9 december jl. heeft de 

Tweede Kamer weer met de staatssecretaris en de minister gedebatteerd over de toekomst van het 

taal- en rekenonderwijs. Uiteraard werd daarbij uitgebreid ingezoomd op de rekentoets. M.n. D66 en 

het CDA maakten daarbij onverbloemd duidelijk dat de toets wat hen betreft afgeschaft wordt als zij 

‘aan de macht komen’. Als sluitstuk van dit debat werd een aantal moties ingediend, waaronder een 

motie om de rekentoets per direct af te schaffen en een motie om alsnog op het vwo de rekentoets 

(ook dit schooljaar al) uit de kernvakkenregeling te houden c.q. te halen. Op dinsdag 13 december 

vond de stemming over de moties plaats en beide  moties hebben het niet gehaald. Op het vwo blijft 

de rekentoets derhalve onverkort in de kernvakkenregeling. Een andere motie betrof het uitwerken 

van een alternatief voor de rekentoets van de NvVW. Deze heeft het wel gehaald. Voor wie de 

ingediende moties wil nalezen: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2016P19141 

 

 

Voorlichtingen DUO over studiefinanciering verdwijnen 

Tijdens de algemene vergadering op 3 november jl. vroeg Jan Hoekzema in de rondvraag aandacht 

voor het feit dat DUO voornemens is om de door veel scholen zeer gewaardeerde voorlichting aan 

ouders over de studiefinanciering en aanverwante zaken af te schaffen. Dit betekent dat de 

voorlichters die doorgaans vanuit de regiokantoren de scholen op dit punt bedienen geen 

toestemming meer krijgen om deze voorlichtingen te verzorgen. De bedoeling van DUO is dat de 

voorlichting steeds meer digitaal plaatsvindt en ook ouders hun weg naar de website gaan vinden. 

Echter, de vraag is of ouders dat doen en of de voorlichtingsavonden niet een ander doel dienen dan 

zuiver informatieoverdracht. Op de voorlichtingsavonden zal het veeleer ook gaan over 

bewustwording. Het bestuur van de VvSL zal samen met de NVS-NVL hierover contact opnemen met 

DUO. En ook al lijkt de beslissing door DUO al genomen, een proteststem laten horen richting DUO 

en misschien ook richting de minister, kan natuurlijk altijd. Het is immers wel vreemd dat enerzijds de 

minister het nodig oordeelt om de examenkandidaten een brief te sturen juist om hen te wijzen op de 

ins-en-outs van de studiefinanciering en anderszijds tegelijkertijd een dienst van hetzelfde ministerie 

een zeer effectief voorlichtingskanaal afsluit.  

 

 

Toezending DecaZine 

Afgelopen week hebben alle leden - als het goed is - het nieuwste  nummer (nummer 15) van 

DecaZine in hun brievenbus ontvangen. Helaas wordt er ook altijd een aantal exemplaren 

onbestelbaar retour gezonden. Vaak blijkt dan het adres niet juist of onvolledig. Sinds de introductie 

van de nieuwe website kun je je eigen gegevens in de VvSL-ledenadministratie zelf bijwerken. Dit doe 

je door de volgende stappen te nemen: 

 Ga naar www.vvsl.nl  

 Klik in het menu bovenaan de website op ‘MIJN VVSL’  

 Scrol naar beneden en klik op het blauwe balkje met ‘bewerk mijn profiel’.  

Om in ‘MIJN VVSL’ in te komen, moet je wel eerst inloggen.  
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Wat betreft het laatste nummer van DecaZine: heb je het niet ontvangen, laat dit dan weten per e-mail 

aan decazine@vvsl.nl en meld in de mail het postadres waar het naartoe verzonden moet worden. 

Wij sturen het laatste nummer dan na, zodat je in de kerstvakantie toch iets te lezen hebt.  

 

Laatste nieuwsbrief 2016 

Deze nieuwsbrief is de laatste van 2016. We kunnen terugkijken op een goed verenigingsjaar. Een 

jaar waarin wederom stapjes vooruit zijn is gezet wat betreft de professionalisering en m.n. de 

visievorming van de leden op LOB en de positie van het decanaat in de school. 

Ook is in juni de nieuwe website online gegaan. Voor de penningmeester en het verzenden van de 

nieuwsbrief is dit  een grote verbetering: de facturen en nieuwsbrieven hoeven niet meer handmatig 

verzonden te worden, maar alles gebeurt  met één muisklik!  

Met tevredenheid kunnen we ook terugblikken op de eerste editie van de Studiekeuzespecial. Met 

een bestelde oplage van 25.000 exemplaren lijkt een dergelijke uitgave op papier in een behoefte te 

voorzien. Eén van de zeer concrete voornemens voor 2017 is dan ook de uitgave van de editie  

2017-2018.  

Vorig jaar schreven we op deze plek dat evenals in 2014 het in 2015 nog duidelijker was geworden 

dat het kiezen van een studie niet gemakkelijk is, maar dat er wel steeds meer maatschappelijke druk 

op komt te liggen. In 2016 was dat niet anders en er blijft  voor ons onveranderd veel werk aan de 

winkel, ook in 2017!  

Voor iedereen prettige feestdagen en alle goeds voor het komende jaar! 

 

 

 

 

 

 

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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