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Uitbesteden herprofileerders aan vavo 

Het kan voorkomen dat iemand een havo-diploma heeft gehaald, maar bij nader inzien toch niet de 

juiste vakken heeft om de gewenste vooropleiding te kunnen beginnen. Geen probleem, zou je 

denken, dan doe je via een vavo-instelling nog examen in het ontbrekende vak (en heb je een beetje 

een tussenjaar). Maar…… als je nog geen 18 bent, kun je je niet zelfstandig inschrijven aan het vavo 

en val je tussen wal en schip. Gelukkig is dit probleem van gediplomeerde havisten die nog geen 18 

zijn onderkend op het ministerie. Al in januari 2015 heeft de minister hierover een brief aan de 

Tweede Kamer geschreven, waarin zij meldde dat ze m.i.v. augustus 2016 wettelijk zou regelen dat 

gediplomeerde leerlingen uitbesteed zouden mogen worden aan het vavo voor herprofilering in één of 

enkele vakken. Totdat het zo ver zou zijn, zou dit gedoogd worden. De vo-school en de vavo-

instelling moeten hiervoor wel schriftelijk gedoogtoestemming vragen aan het ministerie van OCW, bij 

Jeroen de Weger. Die toestemming behelst m.n. het gedogen van het afwijken van de doelbepaling 

die bij uitbesteding aan het vavo geldt; het behalen van een diploma. De gedoogtoestemming 

betekent niet dat de vo-school 100% bekostiging ontvangt voor deze leerling. De bekostiging beperkt 

zich tot de materiële bekostiging en die is naar schatting tussen de 10 en 15% (niet meer dan 1000 

euro). Het is dus belangrijk dat er met de vavo-instelling  goede financiële afspraken worden gemaakt 

over deze vorm van uitbesteding.  

In april 2016 heeft de minister in een vervolgbrief kenbaar gemaakt dat de uitbesteding van 

herprofileerders nog niet wettelijk geregeld zou kunnen worden per 1 augustus 2016, maar dat de 

nieuwe streefdatum 1 augustus 2017 was. In de tussentijd zou de uitbesteding van herprofileerders 

nog steeds gedoogd worden.  

Inmiddels is het april 2017 en er is nog geen juridische beweging waargenomen op dit gebied. 

Navraag bij het ministerie leert ons dat de nieuwe streefdatum 1 augustus 2018 wordt. Het lijkt erop 

dat er ook in financiële zin iets geregeld gaat worden. We wachten af. Ondertussen wordt de 

uitbesteding van herprofileerders nog steeds gedoogd, maar maak daarvoor wel goede financiële 

afspraken! 

 

Brief aan ouders van vmbo-leerlingen 

Onlangs hebben alle vmbo- en vso-eindexamenkandidaten een brief ontvangen van OCW. In deze 

brief wordt gewezen op het belang van oriënteren op een vervolgopleiding en het tijdig aanmelden 

hiervoor. Voor dit laatste punt wordt in de brief ook doorverwezen naar mbo-instellingen.  

Wettelijk ligt het nog niet vast dat de aanmelding voor 1 april moet gebeuren. Als het goed is, wordt 

dit voor volgend jaar (2018) wel geregeld. Voor wie de brief wil lezen: https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/congressus-vvsl/files/bc8bc4c33793454fb1d0365114bc80bd.pdf 

(N.b.. als de link niet opent, kan je hem kopiëren en in de balk plakken).  

 

Brief over vernieuwd toezicht inspectie 

Met ingang van komend schooljaar (2017-2018) gaat de inspectie op een andere, nieuwe manier 

toezicht houden. Hierover heeft de inspectie aan alle scholen en instellingen van basisonderwijs tot 

en met middelbaar beroepsonderwijs een brief gestuurd. De brief aan de scholen  voor voortgezet 

onderwijs staat hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-

wetenschap/documenten/brieven/2017/03/23/brief-aan-schoolbesturen-met-aankondiging-vernieuwd-

toezicht-inspectie-van-het-onderwijs-per-1-augustus-2017. 
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Het uitgangspunt van het vernieuwde toezicht is dat de inspectie scholen die voldoende presteren 

meer ruimte en meer waardering geeft. De kern van het nieuwe toezicht bestaat uit de volgende 

punten: 

1. Het toezicht sluit meer aan op de verantwoordelijkheid van het bestuur. Besturen zijn tenslotte 

eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.  

2. De inspectie heeft meer aandacht voor de eigen ambities en de wijze waarop de school die 

ambities realiseert. Het schoolplan krijgt hierin een centrale rol.  

3. De inspectie maakt duidelijk onderscheid tussen wat moet (handhaving van bij wet geregelde 

deugdelijkheidseisen) en wat kan (stimulerende rol inspectie aan de hand van de eigen doelen van 

het bestuur).  

4. Binnen het toezicht is ruimte om scholen te waarderen die meer dan de basiskwaliteit bieden. 

Naast ‘zeer zwak’, ‘onvoldoende’ en ‘voldoende’, kan een school ook ‘goed’ of ‘excellent’ zijn.  

 

Subsidieregeling Internationalisering po en vo 

Internationalisering wordt van overheidswege gestimuleerd, op allerlei manieren, maar ook financieel. 

Onlangs werd door het ministerie een subsidieregeling toegezonden aan de Tweede Kamer. Zie:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-

wetenschap/documenten/beleidsnotas/2017/03/24/subsidieregeling-internationalisering-po-en-vo. 

De regeling is officieel nog een ontwerpregeling, die pas eind april officieel gepubliceerd zal worden, 

maar vooruitlopend op de officiële publicatie kunnen natuurlijk al wel plannen ontwikkeld worden.  

Achtergrond van de regeling is de wens dat leerlingen het onderwijs ‘internationaal competent’ 

verlaten én het gegeven dat dit nu nog niet vanzelfsprekend gebeurt. Internationaal competent 

betekent dat alle leerlingen in alle sectoren van het onderwijs een internationale oriëntatie hebben, 

internationale kennis hebben, kunnen communiceren en samenwerken in internationale contexten en 

kunnen reflecteren op internationale vraagstukken. Dat vraagt van scholen dat zij een visie hebben op 

internationale aspecten van het onderwijs en dat zij die visie operationaliseren in doelstellingen en 

beleid. De meerderheid van de scholen moet echter nog beginnen met het inbedden van 

internationalisering in beleid en curriculum. Met deze Subsidieregeling Internationalisering po en vo 

kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra in de 

schooljaren 2017-2018 tot en met 2019-2020 subsidie ontvangen ter ondersteuning van de invoering 

en verdere ontwikkeling van internationalisering. Ook komt er geld beschikbaar voor de 

ondersteuning van mobiliteit van leerlingen en leraren. Voor 2017-2018 is er ruim 17 miljoen euro 

beschikbaar, voor de jaren 2018-2019 en 2019-2020 ieder jaar bijna 8.5 ton. De regeling wordt 

uitgevoerd door het Nuffic. 

 

Decanendag Radboud Universiteit op donderdag 11 mei a.s. 

Donderdagochtend 11 mei a.s. organiseert de Radboud Universiteit in Nijmegen een studiedag voor 

decanen. Vanaf tot 9.30 uur is er een plenair programma bestaande uit twee lezingen. In de eerste 

lezing gaat professor Harold Bekkering in op goed onderwijs en neurowetenschappelijk onderzoek 

daarnaar. De tweede lezing door Mireille Vaal gaat over kiezen met je hart.  

Vanaf 10.45 uur vinden er twee rondes met twee parallelsessies plaats waarin informatie wordt 

gegeven over diverse studierichtingen.  

Na de lunch wordt nog een brainstormsessie georganiseerd van ongeveer een uur à anderhalf uur 

rondom het thema ‘breed voorlichten op scholen’. Lon Kalb (projectleider onderwijsmarketing) wil dan 

graag met decanen in gesprek over de huidige stand van zaken wat betreft voorlichtingsmiddagen en 

-avonden op scholen.  

Aanmelden voor de decanendag kan tot en met 16 april a.s. via de website voor schooldecanen van 

de Radboud Universiteit, http://www.ru.nl/over-ons/samenwerking/samenwerking-

vo/decanen/vm/decanendag/. 
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Met (pre)pensioen of vooruitlopen daarop? 

Net als hun leerlingen staan schooldecanen soms voor loopbaankeuzes. In de aanloop naar het 

(pre)pensioen besluiten sommige schooldecanen hun onderwijscarrière alleen als vakdocent af te 

bouwen. Andere collega’s blijven tot hun afscheid van het onderwijs actief als schooldecaan. 

Voor een aantal collega’s is het zover. De laatste profielkeuzegesprekken zijn gevoerd, in de 

komende maanden vinden de laatste gesprekken met ouders en eindexamenkandidaten plaats, zijn 

er de laatste examen- en overgangsvergaderingen en wordt de decanenkamer opgeruimd. Deze 

collega’s nemen afscheid van het schooldecanaat en vaak ook van de school. 

Het loslaten van het schooldecanaat betekent meestal het einde van het VvSL-lidmaatschap. Al kan 

men tegen de helft van de jaarcontributie seniorlid van de vereniging worden.  

Wanneer je dit jaar stopt met het schooldecanaat kun je ons nu al laten weten per welke datum je als 

VvSL-lid wil worden uitgeschreven. Die datum kan liggen rond de zomervakantie, maar ook later in 

het kalenderjaar of op 1 januari 2018. Een mailtje naar secretaris René van Schie (secretaris@vvsl.nl) 

of een ingevuld contactformulier (zie de website www.vvsl.nl) zorgt ervoor dat op de opgegeven dag 

het lidmaatschap wordt beëindigd. In dat mailtje lezen wij ook graag de naam van de opvolger/ster 

(en zijn/haar e-mailadres), zodat wij deze kunnen benaderen om (als dat al niet gebeurd is) het 

lidmaatschap over te nemen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar overgaat naar de 

opvolger/ster, wordt de contributie voor het jaar 2017 verrekend. Dit betekent dat de opvolger/ster pas 

contributie betaalt met ingang van 1 januari 2018. 

 

VvSL-scholing 2017-2018 

In de week van 10 april bespreekt het bestuur de scholingsactiviteiten in het volgende schooljaar. Nu 

al staat echter vast dat de cursus voor startende decanen havo/vwo en de training Leiding geven aan 

LOB opnieuw worden gegeven. Aankomende schooldecanen en leden vragen ons erom en de 

evaluaties zijn zeer positief. 

Wanneer de afspraken met de cursusleiding zijn gemaakt en de cursus/trainingslocatie is vastgelegd, 

komt de scholingsinformatie (bijvoorbeeld over de cursus/trainingsdata) op onze website onder het 

tabblad Professionalisering beschikbaar en kan men zich aanmelden. Dit zal zeker nog in de maand 

april het geval zijn. 

 

VvSL-congres op donderdag 2 november a.s. 

De accommodatie (Congres- en cursuscentrum Domstad in Utrecht) staat reeds lang in optie, de 

fotograaf is geboekt en de congrescommissie gaat haar voorbereidingen opstarten. Dit is dus hét 

moment om van de leden te horen wat het komende verenigingscongres opnieuw tot een succes kan 

maken. Ideeën (dat mogen ook vage zijn), suggesties voor thema’s, onderwerpen voor 

work/infoshops, namen voor een keynote speaker en inleiders voor work/infoshops, tips voor de 

organisatie … ze zijn allemaal welkom op secretaris@vvsl.nl. 

 

DecaZine 16 

Binnenkort ploft DecaZine 16 bij je op de mat. Op het moment dat een groot aantal leerlingen de 

uitslag van de decentrale selectie ontvangt (14 april), wordt in DecaZine 16 een kritische noot 

gekraakt over de zin van decentrale selectie. Ook komen ervaringen van leerlingen hiermee aan bod 

en uit onze vaste columnist zijn zorgen erover. Verder aandacht voor ontwikkelingen in het buitenland 

en voor een mediagenieke opleiding die zeer internationaal gericht is. Daarnaast een verslag van een 

inventarisatie naar hoe schoolleidingen denken over docentdecanen en professioneel opgeleide 

decanen, met een verrassende conclusie. Ook aandacht voor burn out bij jongeren en het gegeven 

dat vo en ho elkaar moeten blijven zoeken en vinden teneinde de aansluiting te verbeteren. Tot slot 

een verrassende gastcolumnist uit de politieke hoek.  

Zorg dat het juiste adres bekend is bij het secretariaat (zie kader hieronder), opdat DecaZine op het 

juiste adres bezorgd wordt!  
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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. 

  


