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Stand van zaken motie Duisenberg 

Het bestuur van de VvSL is nauw betrokken bij het formuleren van kwalitatieve normen waaraan 

loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen. In de motie 

Duisenberg is hierom op 3 november 2016 gevraagd. 

De afgelopen maanden is er een aantal keer overleg geweest tussen de VvSL, de NVS-NVL, het LAKS, 

de VO-raad en het ministerie van Onderwijs om namens het vo kwaliteitsnormen voor LOB op te stellen. 

Vrijdag 23 juni jl. vond er een sectoroverstijgend overleg plaats met de genoemde partijen en de MBO 

Raad, de Vereniging Hogescholen, de VSNU en de studentenorganisaties JOB, LSVb en ISO. Het blijkt 

lastig om tot overeenstemming te komen over de kwalitatieve normen, omdat alle organisaties hun eigen 

prioriteiten en wensen hebben.  

Hoe ziet het verdere tijdpad er momenteel uit? De komende maanden wordt in sectorwerkgroepen (voor 

vo, mbo en ho) gewerkt aan een gezamenlijk document per sector. Een sectoroverstijgende werkgroep let 

op de samenhang van het geheel en werkt aan de generieke uitgangspunten. 

In september stuurt OCW een brief naar de Tweede Kamer waarin wordt aangegeven of een ambitieuze 

LOB-agenda mogelijk is, de hoofdlijnen daarvan en het vervolgtraject. Uiterlijk in december van dit jaar zal 

als antwoord op de motie Duisenberg een uitgewerkte ”Kwaliteitsagenda LOB en studiekeuzecheck” met 

de handtekeningen van alle betrokken partijen naar de Kamer worden gestuurd.  

 

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs 

In juni is een wijziging van de regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs gepubliceerd. Het 

gaat om wijzigingen in de tabellen A (nadere vooropleidingseisen wo) en B (nadere 

vooropleidingseisen hbo). Het zijn technische zaken: nieuwe opleidingen, opleidingen die niet meer 

bestaan zijn verwijderd en wijziging van opleidingseisen. Soms gaat het om een verlichting (die gaat 

direct in per 1 september 2017), vaker echter om een verzwaring. Daarvoor geldt dat ze op z’n 

vroegst ingaan twee jaar na publicatie (dus niet eerder dan per 1-9-2019).  

Jammer is wel bij het opstellen van de wijzigingsregeling  dat de systematiek van de tabellen uit het 

oog is verloren. Zo wordt bij de wo-opleidingen Business Administration en Economics en Business 

Administration  ‘Engelse taal’ genoemd als een vak dat bij alle profielen verplicht is. Bij de hbo-

opleiding tot maritiem officier wordt voor het profiel NT wiskunde B en natuurkunde geëist!  

Verder valt op dat bij de sectoroverstijgende wo-opleiding Philosophy, Politics and Economics  bij alle 

profielen – dus ook NT – natuurkunde en wiskunde B geëist worden en bij EM en CM zelfs 

scheikunde. Het lijkt erop dat de vakkeneis als selectie-instrument wordt gebruikt. Uit de naam van de 

opleiding valt immers niet af te leiden dat scheikundige kennis van eminent belang is. Enige 

economische ondergrond (en dus economie als vereist vak) lijkt immers meer voor de hand te liggen.  

 

Brief minister over versterken regionale samenwerkingsverbanden vo/mbo-ho 

De minister heeft begin juni aan het hoger onderwijs gelden beschikbaar gesteld om de contacten en 

de samenwerking met het voortgezet onderwijs en middelbaarberoepsonderwijs in de regio te 

versterken. In totaal is er in 4 jaar 32 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van die 

samenwerking, oplopend van 5,6 miljoen in 2018 tot 12,1 miljoen in 2021. Het geld wordt uitgekeerd 

aan de instellingen voor wo en ho. Het zou mooi zijn als bij de invulling van de plannen ook het 
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voortgezet onderwijs wordt betrokken. Wellicht kunnen decanen hierin een actieve rol spelen. Houd 

ook eventuele oproepen om hierover mee te denken in de gaten!  

 

Onderwijs 2032 

In november 2016 is er een online magazine over Onderwijs2032 verschenen als afsluiting van de 

verdiepingsfase. Op basis van de uitkomsten van die verdiepingsfase is er door de Coördinatiegroep een 

voorstel gestuurd aan staatssecretaris Dekker om tot een herzien curriculum te komen voor het primair en 

voortgezet onderwijs. In dit voorstel hebben leraren een centrale rol. Op 13 april en 19 april hebben 

Kamerleden tijdens rondetafelgesprekken over het voorstel gesproken met o.a. wetenschappers, 

vakverenigingen en leraren. Op 20 april heeft de Tweede Kamer besloten de curriculumherziening door te 

zetten. De Kamer heeft echter een aantal aanpassingen op het plan voorgesteld en aangenomen. 

Wat gebeurt er nu? Momenteel wordt onderzocht wat de uitkomsten van het Kamerdebat precies 

betekenen voor het voorstel van de Coördinatiegroep. De Coördinatiegroep is hierover in gesprek met 

onder meer het vmbo, de vakverenigingen en de staatssecretaris. Het is de bedoeling dat staatssecretaris 

Dekker de Tweede Kamer nog vóór het zomerreces zal informeren over het vervolgproces van de 

curriculumontwikkeling voor het primair en voortgezet onderwijs. Er zullen in elk geval zes 

”ontwikkelteams” gevormd worden voor de ontwikkeling van de vakgebieden Nederlands, Engels, 

rekenen/wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek. 

Het bestuur roept leden met een LOB-visie op om - indien mogelijk - zitting te nemen in één van deze 

ontwikkelgroepen. Aangezien er geen aparte ontwikkelgroep voor LOB komt, wil de VvSL namelijk 

proberen LOB via de ontwikkelgroepen in de herziene kerndoelen een plaats te geven. Houd daarom de 

nieuwsbrief van Onderwijs2032 goed in de gaten! Abonneren op deze nieuwsbrief kan via: 

http://onsonderwijs2032.nl/contact/ 

Deze link verwijst naar een tijdpad van de curriculumherziening: http://onsonderwijs2032.nl/wp-

content/uploads/2017/02/Infographic_Herziening_van_het_curriculum.pdf. Het zal niemand verbazen dat 

het hier geschetste tijdpad inmiddels alweer achterhaald is.  

 

VU-Decanendag op donderdag 5 oktober 2017 

Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam een decanendag. 

Tijdens deze middag zal op interactieve wijze worden ingegaan op de aansluiting tussen de school 

voor voortgezet onderwijs en bacheloropleidingen van de VU. De VU-medewerkers  wisselen graag 

met decanen van gedachten over de aansluiting van het voortgezet met het wetenschappelijk 

onderwijs in het algemeen. 

Je bent van harte welkom op donderdag 5 oktober van 12:30 tot 17:00 uur.  

Aanmelden kan via tara.deekman@vu.nl. In september ontvang je het volledige programma. 

 

Wijziging Eindexamenbesluit i.v.m. vak op hoger niveau en combinatie wiskundevakken 

Op uitslagdag (woensdag 14 juni jl.) heeft de staatssecretaris de wijziging van het eindexamenbesluit 

VO naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Met dit wijzigingsbesluit wordt  officieel geregeld dat 

wiskunde A en B en wiskunde B en C gecombineerd mogen worden in één profiel. Dit betekent 

overigens niet dat vanaf volgend jaar in het eerste tijdvak de examens wiskunde A en B niet op 

hetzelfde tijdstip worden afgenomen. Het centraal examen rooster voor 2018 ligt al vast en bij het 

opstellen is het moeilijk gebleken om deze examens uit elkaar te trekken. Bovendien blijkt het tot op 

heden om een zeer klein aantal leerlingen te gaan. 

In dit besluit wordt ook geregeld dat als een leerling examen heeft gedaan in een vak op een hoger 

niveau en het resultaat tegenvalt, hij alsnog examen mag doen in hetzelfde vak op het eigen niveau. 

Daarnaast kan hij dan nog een ander vak herkansen.  

Iets anders dat in dit wijzigingsbesluit wordt geregeld, is het mogen uitreiken van de voorlopige 

cijferlijst aan leerlingen die vanwege ziekte gespreid examen doen en na het eerste jaar besluiten het 

examen aan een instelling voor vavo te willen afronden. Dit is vanaf 2018  toegestaan.  
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Verder wordt het eindexamenbesluit met dit wijzigingsbesluit  aangepast op de praktijk van de digitale 

examens in het vmbo en wordt het officieel mogelijk dat vso-leerlingen alleen het beroepsgerichte vak 

afronden aan een vmbo-school en de algemene vakken voltooien via het staatsexamen.  

Het wijzigingsbesluit is openbaar. Het ‘hangt voor’ bij de Tweede en Eerste Kamer. Als daar binnen 

vier weken geen reactie op komt, is het goedgekeurd en treedt het officieel in werking per 1 januari 

2018. Dit betekent dat de wijzigingen van toepassing zijn op het eindexamenjaar 2017-2018. 

 

Lerarenregister 

Onze vereniging is geaccepteerd als aanbieder van (na)scholing. Derhalve kan ons scholingsaanbod 

en ons jaarlijks congres ter validering worden aangemeld. Het VvSL-congres van 3 november 2016 is 

gevalideerd voor vijf registeruren en heeft een activiteitennummer gekregen. De deelnemers aan het 

congres hebben hiervan via de mail bericht gekregen. 

Voor de naaste toekomst (tot zomer 2018) kunnen docenten zich niet voor het register aanmelden en 

kunnen activiteiten door aanbieders niet ter validering worden aangemeld. Docenten die reeds door 

het register zijn geaccepteerd, kunnen wel gewoon hun scholingsactiviteiten blijven registreren.  

Volgens de vigerende regels kan scholing voor LOB echter alleen worden geaccepteerd voor zover 

het bedoeld is als scholing voor een toekomstige rol als decaan en niet ten behoeve van onderhoud 

van de bekwaamheid als decaan. Over dit laatste knelpunt heeft de VvSL overleg met het 

Lerarenregister. 

 

Professionalisering 

De vereniging biedt voor beginnende, ervaren en zeer ervaren decanen een diversiteit aan 

scholingsmogelijkheden: 

* De cursus voor startende decanen havo/vwo 

* de training Leiding geven aan LOB 

* de Online leergang LOB (samen met de NVS-NVL) en 

* de online introductiemodule ”Kennismaking met LOB”. 

Op de website is hierover onder het tabblad Professionalisering de nodige informatie te vinden. 

  

Een tweede groep voor VvSL-cursus startende decanen havo/vwo? 

Op 22 juni is de eerste groep met onze cursus voor starters begonnen. Vanwege de belangstelling 

proberen wij voor deze cursus een tweede groep te formeren. De cursusdagen daarvoor zijn de 

donderdagen 16 november, 14 december en 1 februari. 

Het doorgaan van de tweede cursusgroep is wel afhankelijk van het aantal aanmeldingen daarvoor. Een 

(vooraf afgesproken) verantwoorde groepsgrootte is namelijk mede bepalend voor de door de vereniging 

gewenste kwaliteit van haar cursussen. 

De uitgebreide informatie over en het aanmeldingsformulier voor de cursus vind je op 

https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/startende-decanen.  

  

VvSL-training Leiding geven aan LOB 

De training die start op 14 september is volgeboekt, maar ook voor deze scholingsmogelijkheid kun je je 

nog aanmelden. Er is namelijk een tweede trainingsgroep gepland met bijeenkomsten op de donderdagen 

14 december, 25 januari en 15 maart. 

In deze training zijn de interactie tussen de deelnemers en het uitwisselen van ervaringen in de diverse 

schoolsituaties elementen die in belangrijke mate bijdragen aan het leereffect. Daarom geldt ook hier dat 

de training doorgaat bij een bepaalde minimumgroepsomvang. Snel aanmelden betekent daarom niet 

alleen dat je zeker bent van een trainingsplaats, maar tevens dat snel zekerheid kan worden geboden 

over het al dan niet doorgaan van de training. Via https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-

cursussen/leiding-geven-aan-lob kom je bij de uitgebreide informatie en het aanmeldingsformulier. 
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NIEUW! VvSL-basistraining gesprekstechniek 

Er was altijd al vraag naar, van startende én van meer ervaren collega’s, een cursus gesprekstechniek.  

In het komende schooljaar gaat de VvSL aan deze vraag voldoen. Met een basistraining 

gesprekstechniek waarin de deelnemers hun basisgesprekstechniek aanscherpen en een coachende 

houding ontwikkelen, waarmee de leerling geactiveerd wordt om aan het werk te gaan met zijn 

loopbaanoriëntatie. Tijdens de training ligt uiteraard de nadruk op veel oefenen en het praktisch 

toepassen van de theorie die gegeven wordt. 

De training omvat twee dagen van 10.00 tot 16.00 uur, wordt gegeven door Annemiek Jonker en vindt 

plaats in Utrecht. Data: de donderdagen 23 november en 18 januari en/of de donderdagen 1 februari en 8 

maart. 

Na de zomervakantie komt meer informatie (o.a. over de trainingsonderwerpen en de kosten) beschikbaar 

en kan (digitaal) een aanmeldingsformulier wordt ingevuld. Wanneer je daarop niet kan wachten, kan je 

via een mailtje naar secretaris@vvsl.nl nu al je belangstelling voor de training doorgeven. 

 

Masterclass Contact Centraal op 11 en 12 januari 2018 

Contact Centraal is een masterclass voor ervaren schooldecanen, leerling- en studentbegeleiders. 

Voor mensen die de ‘gewone’ gesprekken met leerlingen wel onder de knie hebben en die hun 

handelingsrepertoire willen uitbreiden om meer diepgang en efficiëntie te bereiken in de wat pittigere 

gesprekken. Deze masterclass levert je meer kennis van de psychologie van 

persoonlijkheidsstructuren op, leert je diagnostisch werken met datgene wat je intuïtief al opmerkt en 

aanvoelt en verfijnt je capaciteiten om de leerling in beweging te krijgen.  

In deze tweedaagse Masterclass onderzoek je naast de persoonlijkheidsstructuur van de leerling met 

wie je werkt, ook je eigen patronen en voorkeuren en wat die betekenen voor je begeleiderschap en 

voor de interactie met de leerling. 

De vorige Contact Centraal werd door de deelnemers beoordeeld met een 8,6.  

Schrijf je voor 1 september in, dan geldt een korting van € 50,- en betaal je € 850,- in plaats van € 

900,- (waarvan € 250,- voor locatie, catering en overnachting). 

De masterclass wordt verzorgd door Karin Hofman en Annemiek Jonker. 

Meer informatie en inschrijving: www.contactcentraal.nl, info@contactcentraal.nl 

 

Arabisch als eindexamenvak 

Op de in nieuwsbrief 6 gestelde vraag of er belangstelling is om Arabisch aan te bieden aan 

leerlingen als keuzevak of als vervangend vak voor de 2e moderne vreemde taal  op het atheneum, is 

slechts door een paar scholen gereageerd. En die scholen lagen geografisch zeer verspreid. De 

conclusie is dus dat er op dit moment te weinig belangstelling is om dit bijvoorbeeld via de regionale 

vavo-instellingen te laten organiseren.  

Het kan natuurlijk zijn dat de vraag te vroeg is gesteld, maar voor nu is de optie staatsexamen in 

voorkomende gevallen de meest voor de hand liggende. Arabisch is dan wel een extra vak in het 

vakkenpakket, maar als school voor vo kan je Arabisch wel in de uitslagbepaling meenemen en op de 

cijferlijst vermelden. Ook is het zo dat mocht een leerling die op deze wijze examen Arabisch doet, 

dreigen te zakken op de moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel, deze talen van positie 

kunnen wisselen, zodat de leerling toch kan slagen. Meer informatie: het Examenloket, tel. 079 323 

2999, examenloket@duo.nl of de veelgestelde vragen op www.examenloket.nl.  

 

Go USA Education Fairs 

In het weekend van 30 september en 1 oktober 2017 organiseert UStudy voor de vijfde keer de Go 

USA Education Fairs. Op zaterdag 30 september is de fair in Hilversum, op zondag 1 oktober in 

Rotterdam. Vorig jaar trok dit tweedaagse evenement 700 bezoekers. Dit jaar wordt de fair voor het 

eerst samen met GUTS (Go USA Talent in Sport) georganiseerd, een uniek programma dat 

enthousiaste sporters plaatst in competitieve sportteams. 
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Beide markten staan in het teken van mogelijkheden en kansen die er zijn om in de Verenigde Staten 

te studeren, voor iedereen en op elk niveau. Vertegenwoordigers van een groot aantal Amerikaanse 

middelbare scholen, liberal arts colleges, staatsuniversiteiten en private universiteiten (o.a. van de Ivy 

League) zijn aanwezig om voorlichting te geven.  

Op 30 september wordt de fair georganiseerd  in samenwerking met het Gemeentelijk Gymnasium 

Hilversum (Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum) en op zondag 1 oktober in samenwerking met de 

International American School of Rotterdam (Verhulstlaan 21, 3055 WJ Rotterdam).  

Toegang tot de fair is gratis voor iedereen. Aanmelden kan en meer informatie is te vinden via de 

fairwebsite: http://www.ustudy.eu/eng/fairs/.  

 

Studiekeuzespecial 

In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat de uiterste datum voor het bestellen van de 

Studiekeuzespecial 20 juni jl. was. Inmiddels hebben er 104 decanen gereageerd en zijn er meer dan 

19.000 exemplaren besteld. Deze week werd ons echter duidelijk dat de vormgever en drukker ons 

meer tijd gunnen. En aangezien de vakantie nog niet is begonnen, maken we daar graag gebruik van. 

De definitieve deadline voor het bestellen van de Studiekeuzespecial 2017-2018 tegen het tarief van  

€ 1,50 per stuk is nu vrijdag 7 juli. De studiekeuzespecial zal in de eerste week van september 

worden uitgeleverd. Bestellingen die in september of later worden gedaan, kosten € 2,50 per stuk. 

Daarbij zal gelden op=op. Bestellen (minimaal 10) kan via de bestelbutton op de homepage van 

www.vvsl.nl.  

 

Het is weer voorbij….. 

Voor een deel van Nederland start de vakantie volgende week. Anderen moeten nog één of twee 

weken langer doorgaan, maar dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

Vergeet niet als je volgend jaar een nieuwe collega-decaan hebt of als je wordt opgevolgd de nieuwe 

decaan nog snel deze week lid te maken van de VvSL. Ga daarvoor samen met je opvolger naar 

onze website: www.vvsl.nl.  

Na de vakantie is er meer nieuws te melden over het congres van de VvSL op donderdag 2 

november. Noteer deze datum meteen in je nieuwe agenda.  

Voor nu: goede zomer en geniet er van! 

 

 

 

 

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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