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

Studiekeuzespecial 

Kort na de start van het nieuwe schooljaar hebben alle leden van de VvSL de Studiekeuzespecial 

2017-2018 op de mat gevonden. Tegelijkertijd zijn de bestelde aantallen uitgeleverd. Direct na de 

vakantie kwamen er al nabestellingen binnen. Die zijn inmiddels ook uitgeleverd, maar nu blijken er 

nog meer nabestellingen binnen te komen. En er is geen voorraad meer. Er waren 26.000 

exemplaren gedrukt. Dat betekent een tweede oplage. Die is, zoals aangekondigd in de laatste 

nieuwsbrief van vorig schooljaar, wel duurder, namelijk  € 2,50 per stuk. Het bestelformulier invullen 

kan tot vrijdag 6 oktober a.s. op de homepage www.vvsl.nl. Als er genoeg nabestellingen komen om 

een tweede oplage rendabel te maken, wordt de pers weer gestart. Zo niet, dan zal iedereen het met 

de digitale versie moeten doen. Die staat inmiddels ook op de homepage.  

 

VvSL-congres op 2 november 

Het verenigingscongres heeft dit jaar als thema ‘Een goede studiekeuze, een kwestie van geluk?’. De 

keynote speaker zal deze vraag inhoud geven en mogelijk van een antwoord voorzien. Waarna het 

alle congresgangers vrijstaat om in work/infoshops en de wandelgangen op de themavraag een eigen 

antwoord te zoeken en/of te (her?)formuleren. 

Het congres staat dus in het teken van ‘geluk en wie wil daar niet bij zijn? De uitnodiging, het 

programma en het aanmeldingsformulier komen er aan! Houd je mailbox en de VvSL-website daarom 

in de gaten en blokkeer in je agenda alvast donderdag 2 november! 

 

Algemene ledenvergadering VvSL 

De agendapunten voor de ALV tijdens het congres op 2 november zijn je al toegestuurd. Onder het 

punt ‘Benoeming bestuursleden’ staat een aantal (her)benoemingen op de agenda en … een 

afscheid. Jeroen Meijer treedt namelijk af als voorzitter van de vereniging en verlaat het bestuur. Het 

bestuur stelt voor dat Minette van den Bemd zijn plaats inneemt. 

In een democratische vereniging als de onze hebben leden echter het recht om zich als voorzitter of 

als bestuurslid als tegenkandidaat te (laten) melden. Volgens het huishoudelijk reglement kan dat 

schriftelijk (bij de secretaris) tot 5 oktober. 

 

Studiereis naar Finland 

Wie met interesse het verhaal over de studiereis naar Finland in DecaZine 16 van april 2017 heeft 

gelezen: OPGELET! Binnenkort is er een kans zelf in Finland te gaan kijken.  

Naar aanleiding van diverse positieve reacties van decanen die vorig najaar een studiereis naar 

Finland maakten, wordt  op initiatief van enkele decanenkringen, het bestuur van VvSL en de 

organisator van de eerdere reis opnieuw een  studiereis naar Finland georganiseerd. Deze vindt 

plaats van 4 tot en met 9 maart 2018. De reis is speciaal voor decanen, loopbaanbegeleiders, 

mentoren, counselors, rectoren,zorgcoördinatoren en aansluitcoördinatoren, kortom voor iedereen die 

betrokken is bij loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs en direct daarna.  

De organisatoren hebben zich zes doelen gesteld: 

1.  Kennis verwerven over hoe hoge rendementscijfers en minieme studie-uitval worden 

verkregen in het Finse onderwijs (o.a. door specifiek gemeente- en scholenbeleid, LOB-

competenties en vroegtijdig maatwerk). 
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2.  Kennis verwerven over hoe lesverzuim wordt voorkomen en aangepakt. 

3.  Kennis verwerven over hoe de aansluiting van vo naar hbo en wo wordt voorbereid. 

4.  Kennis verkrijgen over hoe in heterogene klassen hechte sociale leergemeenschappen 

 ontstaan. 

5   Concrete ideeën opdoen over hoe leerprestaties en leerbeleving kunnen worden verbeterd in 

het voortgezet (en hoger) onderwijs in Nederland en op de eigen school. 

6.  Leren hoe het Finse onderwijssysteem in elkaar zit en tot hoge leerresulaten en 

maatschappelijke waardering komt. 

Tijdens de reis worden basisscholen, middelbare scholen, een mbo-opleiding en een instelling voor 

hoger onderwijs bezocht in Turku en Rovaniemi (Lapland). De gehele reis wordt inhoudelijk en 

logistiek begeleid door onderwijsgeograaf André Nijsen. 

De kosten voor deze 6-daagse studiereis bedragen (inclusief 4 vluchten, 5 hotelovernachtingen, 5 

keer ontbijt, 4 keer lunch, 2 keer diner en diverse transfers per bus) € 2.385 per deelnemer.  

Het aantal deelnemers is minimaal 14 en maximaal 25.  

Meer informatie of aanmelden:  

André Nijsen van GEEAT, a.nijsen@geeat.nl, tel. 06 5024 2111 en Minette van den Bemd (decaan 

Newmancollege), mvandenbemd@newmancollege.nl, tel. 076 5722911. 

André Nijsen komt de studiereis graag toelichten tijdens een kringvergadering en/of decanendag. 

Dit is dé kans niet alleen om het zo bejubelde onderwijs in Finland ter plekke te bevragen, maar ook 

om Lapland te zien! 

 

NIEUW: VvSL-training LOB-gesprekken voeren 

Bij elke scholingsactiviteit van de VvSL is de laatste vraag op het evaluatieformulier de vraag naar 

verdere scholingswensen. En altijd komt daarop een aantal keren het antwoord: gespreksvaardigheid. 

Vanaf dit schooljaar gaat de vereniging aan deze wens voldoen met de training ‘LOB-gesprekken 

voeren’. Het is een tweedaagse training (verzorgd door Annemiek Jonker) die ook theoretische 

onderwerpen kent, maar waarin het oefenen centraal staat. Uiteraard wordt er geoefend in de 

basisgesprekstechnieken als vragen stellen, ‘oen’ en ‘oma’. De behandelde theorie komt terug in het 

oefenen van concrete gesprekssituaties. 

Met de training LOB-gesprekken voeren vergroot je niet alleen je gespreksvaardigheid, maar werk je 

tevens aan de motivatie van leerlingen om méér en beter met LOB aan de slag te gaan. 

LOB-gesprekken met leerlingen worden niet alleen gevoerd door de schooldecaan, maar bovendien 

en vaak door mentoren. Daarom kunnen ook mentoren aan deze training deelnemen. 

De eerste training LOB-gesprekken voeren is op de donderdagen 23 november en 18 januari. Op 

https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/lob-gesprekken-voeren lees je de uitgebreide 

trainingsinformatie en vind je de link naar het aanmeldingsformulier. 

 

VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo 

Deze week is besloten om voor deze cursus een tweede groep te formeren! Voor deze groep zijn nog 

enkele plaatsen vrij. Ben je dus laat als nieuwe decaan aangewezen, hoor je nu pas van deze VvSL-

cursus, is je schoolleiding laat met het toewijzen van het benodigde budget, heb je eerst je rooster 

afgewacht of passen de dagen van deze tweede groep je beter, dan is dit dé gelegenheid om je aan 

te melden voor deze basiscursus voor schooldecanen havo/vwo die structureel een eindwaardering 

krijgt van 8 of hoger. De cursusdagen zijn de donderdagen 16 november, 14 december en 1 februari. 

Dat is later in het schooljaar, maar dat heeft het voordeel dat je al enkele maanden ervaring (en de 

vragen die daaruit ongetwijfeld opkomen) in de cursus kan inbrengen. 

Via https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/startende-decanen kom je bij de 

uitgebreide informatie over de cursus en het aanmeldingsformulier. 
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VvSL-training Leiding geven aan LOB 

De eerste groep die deze training volgt heeft de eerste opdrachten al gemaakt, na de eerste 

trainingsdag nieuwe opdrachten meegekregen evenals een dikke reader. Voor de deelnemers is er 

dus werk aan de winkel om in hun eigen schoolsituatie collega’s (schoolleiders, mentoren, 

vakdocenten) méér en beter bij LOB te betrekken. 

Voor een eventuele tweede trainingsgroep (met bijeenkomsten op de donderdagen 14 december, 25 

januari en 15 maart) is reeds een aantal aanmeldingen ontvangen. Deze groep gaat echter pas door 

bij een bepaalde minimumgroepsomvang in verband met de gewenste interactie met en binnen de 

groep. Hoe eerder je je dus aanmeldt, hoe eerder er duidelijkheid is over het wel of niet doorgaan van 

deze training. De uitgebreide informatie over en het aanmeldingsformulier voor de training vind je op 

https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/leiding-geven-aan-lob. 

 

Contact centraal op 11 en 12 januari 2018 

Ook zijn er nog plekken vrij bij de training Contact Centraal, die wordt gegeven door Annemiek Jonker 

en Karin Hofman 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 gespreksvaardigheden 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. Deelname kost  

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

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

 

Check op vakkenpakket 

Van het ministerie van OCW bereikte de VvSL het verzoek om decanen er op te attenderen dat bij 

wisseling van het vakkenpakket tussendoor (bij de overstap van 4 naar 5 of van 5 naar 6) of bij het 

laten vallen van het ‘extra’ vak, het resterende pakket nog eens goed bekeken moet worden. Klopt 

dat nog wel? Is het nog wel een passend pakket bij een profiel? Of laten we nu een essentieel vak 

weg? Ieder jaar blijkt het weer (te vaak, maar ieder geval is er één te veel) voor te komen dat een 

leerling een geweldig examen heeft afgelegd, maar dat bij het bepalen van de uitslag het pakket niet 

klopt. Afgezien van de acute hartstilstand die alle betrokkenen op dat moment ervaren, is het 

bijzonder vervelend voor iedereen om vervolgens aan het ministerie te moeten vragen of bij wijze van 

uitzondering in dit geval toch een diploma uitgereikt kan worden. Ook later in de carrière kan de 

leerling in kwestie nog geconfronteerd worden met vragen over het afwijkende pakket. Kortom, 

controleer en voorkom een verkeerd pakket! 

 

Curriculum.nu 

Het project ‘Onderwijs 2032’ gaat verder onder de naam Curriculum.nu. Niet alleen zijn we ineens 15 

jaar in de tijd vooruit, maar ook wordt de directe inbreng van het onderwijsveld gevraagd. 

In januari 2016 heeft Platform Onderwĳs2032 een visie opgeleverd over toekomstbestendig 

onderwĳs. Deze is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwĳspraktĳk. Tegelĳkertĳd is het 

draagvlak voor de visie onder leraren onderzocht en op basis van de uitkomsten is een aantal 

aanpassingen gedaan. De Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & 

Onderwĳs hebben op basis hiervan een voorstel aan de Tweede Kamer gedaan om het curriculum 

daadwerkelĳk te herzien. In april debatteerde de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor een 

eigentĳds onderwĳsaanbod. Met een aantal moties verzocht ze om het plan op verschillende punten 
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aan te passen. Na intensief overleg met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het 

vervolgonderwĳs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep (CG) het plan aangescherpt en is 

het van start gegaan onder de naam Curriculum.nu. De eigenheid en positie van de vakken in het 

voortgezet onderwĳs blĳft behouden en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen 

ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstĳgende vaardigheden. Leraren vervullen 

in de aanpak een sleutelrol. 

Curriculum.nu is nu op zoek naar:  

 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten 

leerlingen kennen en kunnen?  

 84 scholen die bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum, door inbreng en feedback te 

geven vanuit hun praktijk.  

Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams: Nederlands, Engels, Rekenen/ wiskunde, Digitale 

Geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Natuur en Mens & 

Maatschappij. Elk ontwikkelteam bestaat uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet 

onderwijs. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat er tot het 

onderwijscurriculum zou moeten behoren. Ontwikkelscholen reflecteren vanuit de eigen praktijk op 

voorstellen en ontwikkelen uitwerkingen voor de eigen school. Meedoen hoeft niet gratis. Er staat een 

(vacatie)vergoeding tegenover.  

Aanmelden kan vanaf vanaf 18 september via www.curriculum.nu/meedoen. 

Het zou mooi zijn als er ook decanen in de ontwikkelteams zijn vertegenwoordigd om daarin het 

belang van LOB in te brengen.   

 
Nieuw examenprogramma ckv 

M.i.v. schooljaar 2017-2018 is er in 4 havo en 4 vwo gestart met een nieuw examenprogramma voor 

ckv. Niet alleen de inhoud is gewijzigd, maar ckv wordt nu ook afgesloten met een cijfer dat meetelt in 

het combinatiecijfer. Omdat het nieuwe programma geldt voor de leerlingen die dit jaar starten in 4 

havo en 4 vwo, is het cijfer voor het eerst zichtbaar in 2019 (havo) en 2020 (vwo). In dat jaar komt 

ook nog de variant met een beoordeling voor, omdat er een overgangsbepaling geldt voor leerlingen 

die zakken in 2018 voor havo of in 2019 voor vwo èn voor leerlingen die tussendoor blijven zitten (in 4 

havo, 4 vwo en 5 vwo). Dit laatste is bijzonder, maar zo geregeld, omdat heel veel scholen ckv al in 

de vierde klas afsluiten. Scholen kunnen er voor kiezen om doubleurs vrij te stellen voor ckv, zodat zij 

geen examen hoeven doen volgens het nieuwe programma ckv. Dan blijft ook de beoordeling staan. 

Of scholen hiervoor kiezen, hangt mede af van wat gebruikelijk is bij doubleurs in de 4e /5e klas en wat 

hierover is vastgelegd in het examenreglement. Bedenk bij deze keuze wel dat veel leerlingen blijer 

worden van een 8 of 9 die meetelt in het combinatiecijfer dan van een ‘g’ op de cijferlijst. En bij het 

‘overdoen’ van ckv kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van de overlap met het oude programma.  

De vrijstelling voor ckv voor leerlingen met een havodiploma die vwo gaan doen, blijft gewoon 

gehandhaafd. Dat ckv nu met een cijfer wordt afgesloten, doet hierbij niet ter zake. 

 

De Praktijkspiegel: Leraren in gesprek met OCW 

Vier keer per jaar organiseren de leraar-ambtenaren van OCW een 'Praktijkspiegel'. Deze 

medewerkers van OCW, die zelf ook voor de klas staan, nodigen collega-leraren uit om tijdens deze 

sessies mee te praten over actuele beleidsthema’s. Dit is een manier om leraren meer te betrekken 

bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid. De volgende bijeenkomst is op 4 oktober 2017. Wil je 

meer weten over de Praktijkspiegel? Dan kun je je aanmelden voor de mailinglist. Bij de aanmelding 

kun je aangeven dat je decaan bent. Als veel mensen zich aanmelden en bij ‘thema’ LOB aangeven, 

wordt er wellicht een themabijeenkomst over LOB georganiseerd.  

 

http://www.curriculum.nu/meedoen


Doorstroomprogramma's vmbo-havo en vmbo-mbo 

Besturen van vmbo-vestigingen kunnen voor een periode van twee jaar subsidie aanvragen voor de 

uitvoering van de doorstroomprogramma’s naar havo en/of mbo. In nieuwsbrief 9 van 8 juni heeft 

hierover een bericht gestaan. In totaal is er voor 2017 een miljoen euro beschikbaar. De programma’s 

moeten i.s.m. het vervolgonderwijs vormgegeven worden. De extra activiteiten worden uitgevoerd in 

het vierde leerjaar vmbo, gedurende de zomerperiode en/of in het eerste leerjaar na de overstap naar 

het vervolgonderwijs. Een aanvraag indienen voor de overstapmomenten 2017-2018 en 2018-2019 

kan nog tot 1 oktober! Klik hier voor meer info. 

 

DeDecaan.net en de Keuzegids Online 

Vlak voor de zomervakantie bereikten het bestuur van de VvSL berichten van leden dat door de 

samenwerking tussen de Keuzegids en DeDecaan.net het abonnement op de Keuzegids Online niet 

meer kon worden genomen zonder een abonnement op de uitgebreide versie van DeDecaan.net.  

Als VvSL-bestuur bemoeien wij ons in principe niet met commerciële partijen, maar wij vinden beide 

instrumenten van zo grote waarde voor onze leden dat wij zowel met de samenstellers van de 

Keuzegids als met DeDecaan.net contact hebben gezocht.  

De acties van o.a. de kringen West-Brabant en Rijnmond (in het bijzonder van ons VvSL-lid Eveline 

Slijngard) en onze gesprekken hebben uiteindelijk resultaat gehad. Dit schooljaar kan een licentie op 

de Keuzegids Online worden genomen al dan niet in combinatie met een abonnement op 

DeDecaan.net. Daarbij gelden de volgende prijzen (opgegeven door DeDecaan.net/de Keuzegids):  

1. Keuzegids Online apart (dus zonder combinatie met DeDecaan):  Per gidseditie € 240 per jaar, 

inclusief btw.  

2. Keuzegids Online + DeDecaan basispakket: Per gidseditie € 120,- per jaar, inclusief bts. 

3. Keuzegids Online + DeDecaan pluspakket: De toegang tot de Keuzegids is gratis. 

Via e-mail (janine.kuen@dedecaan.net) of telefonisch (030-3200324) kunnen scholen contact 

opnemen met DeDecaan.net over deze opties. 

Als bestuur van de VvSL hopen wij dat in de toekomst de communicatie tussen DeDecaan.net/de 

Keuzegids en de gebruikers over de tarieven van de Keuzegids Online transparanter zal zijn en het 

tarievenstelsel inhoudelijk in lijn zal liggen met het huidige. 

 

DeDecaan.net en de Keuzegids geven op het voorgaande graag de volgende aanvulling: 

Samenwerking Keuzegids en DeDecaan.net 

De Keuzegids werkt vanaf dit schooljaar samen met DeDecaan.net. Alle scholen die gebruik maken 

van het LOB-pluspakket van DeDecaan.net hebben daardoor ook toegang tot de onafhankelijke 

keuzegidsbeoordelingen van de vervolgopleidingen in de Keuzegids Online. DeDecaan.net en de 

Keuzegids maken zich allebei sterk voor kritische objectieve informatie over het vervolgonderwijs. Met 

de samenwerking vergroten wij het bereik van de Keuzegids onder middelbare scholieren aanzienlijk 

en kunnen wij investeren in de kwalitatieve en digitale doorontwikkeling van de Keuzegids.  

”Voor veel scholen is de samenwerking een waardevolle uitbreiding op hun LOB-pakket”, zegt de 

nieuwe hoofdredacteur van DeDecaan.net Irene de Bel. ”Voor enkele scholen die liever gebruik 

maken van een andere LOB-methode bleek het lastig om nog steeds toegang te hebben tot 

uitsluitend de Keuzegids Online. Om die scholen tegemoet te komen, bieden we de hiervoor 

genoemde opties met de bijbehorende prijzen”. 

De eerste voordelen van de inhoudelijke samenwerking zijn dit schooljaar al zichtbaar. Op de 

Studiekeuzedagen die DeDecaan.net op diverse middelbare scholen organiseert, ervaren leerlingen, 

decanen en mentoren direct het belang van objectieve informatie bij hun keuze. Frank Steenkamp, 

hoofdredacteur van de Keuzegids: ”Wij vinden het belangrijk om alle scholieren eerlijke informatie te 

geven over hun mogelijke vervolgopleidingen, zodat zij onafhankelijk van de marketingafdelingen van 

vervolgopleidingen hun keuze kunnen bepalen. Door de samenwerking met DeDecaan.net bereiken 

wij nu veel meer scholieren”. 
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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. 

  


