
 

 

nieuwsbrief VvSL, jaargang 8, nummer 1, 21 september 2016 

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

Dialoogbijeenkomst over Onderwijs 2032 

Op 6 oktober a.s. organiseert de NVS-NVL een dialoogbijeenkomst in het kader van de verdiepingsfase 

van Onderwijs 2032. Deze bijeenkomst geeft decanen en andere LOB'ers de gelegenheid hun stem te 

laten horen over de plannen van Onderwijs 2032.  

Ook alle VvSL-leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.  

Eind 2014 heeft het Platform Onderwijs2032 de opdracht gekregen om te onderzoeken of het onderwijs 

(zowel po als vo) nog wel up-to-date is voor de toekomst. In januari 2016 is het eindadvies door 

platformvoorzitter Paul Schnabel aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker. Veel leraren waren 

echter niet op de hoogte van het advies of voelden zich er niet bij betrokken. De Onderwijscoöperatie (OC) 

heeft daarom met de staatssecretaris afgesproken eerst een verdiepende en verbredende fase in te 

lassen om gesprekken met leraren te voeren voordat een nieuw curriculum kan worden opgesteld. Deze 

fase zal duren tot 1 november 2016.  

In de bijeenkomst op 6 oktober a.s. ga je na een korte introductie door Bureau Onderwijs 2032 met je 

collega’s in gesprek over de visie die in het advies van de commissie Ons Onderwijs 2032 (commissie 

Schnabel) is neergelegd. In het tweede deel van de bijeenkomst staat de manier waarop invulling aan het 

curriculum gegeven kan worden centraal. Er is afwisseling tussen luisteren en actief bezig zijn. Aan het 

eind van de bijeenkomst worden de adviezen aan de staatssecretaris verzameld. 

De bijeenkomst is gratis, wel moet je vooraf aanmelden.  

Datum: donderdag 6 oktober 2016 

Tijd:  16.30 - 18.30 uur 

Kosten: Gratis (inclusief broodjes!) 

Locatie: Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere 

Aanmelden: https://nvs-nvl.nl/bijeenkomst-onderwijs-2032. 

Zie voor het originele bericht op de site van de NVS-NVL: https://nvs-nvl.nl/nieuws/754-

dialoogbijeenkomst-over-onderwijs-2032.  

Het zou mooi zijn als de VvSL goed vertegenwoordigd is en de mening van de VvSL-leden in het advies 

over Onderwijs 2032 aan de staatssecretaris naar voren komt.  

 

Bestuursleden en medewerkers gezocht 

Vanwege een verandering van baan heeft Nicole Sponselee haar lidmaatschap van het VvSL-bestuur in juni 

beëindigd. Gottfried Erdtsieck verlaat op de algemene ledenvergadering van 3 november a.s. na 7 jaar het 

bestuur in verband met zijn naderende pensioen. En dat terwijl door de groei van het aantal leden, de 

toename van de contacten en activiteiten, de ontwikkelingen op LOB-gebied en de professionalisering van de 

verenigingsorganisatie de werkzaamheden voor het bestuur zich almaar uitbreiden. Daarom willen wij het 

bestuur weer op volle sterkte hebben en zijn wij op zoek naar opvolgers/sters voor Nicole en Gottfried. Wie 

wil zijn/haar enthousiasme, betrokkenheid, tijd, ideeën, ervaring, deskundigheid, eventuele contacten, enz. in 

het besturen van de VvSL steken? 

Verder wil het bestuur graag in contact komen met leden die zich voor een deeltaak (zoals de 

verenigingswebsite en/of -ICT) of een tijdelijke activiteit (bijvoorbeeld het congres of externe 

vertegenwoordiging) voor de vereniging willen inzetten. 

Wie doet er mee? Wie kan eventueel namen noemen van geschikte collega’s? Een sollicitatiebrief is niet 

nodig. Een berichtje naar secretaris René van Schie (secretaris@vvsl.nl) is voor ons voldoende.  

 

VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo 

De eerste cursusgroep startende decanen heeft binnenkort alweer de laatste cursusdag. Op 13 oktober wordt 

het programma gevuld met onderwerpen die door de deelnemers zelf zijn aangedragen. 
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Inmiddels komen er regelmatig aanmeldingen voor de tweede cursusgroep (startdatum donderdag 6 oktober) 

binnen. Geen wonder, want de VvSL heeft tientallen nieuwe leden die begonnen zijn aan de mooiste baan in 

het onderwijs … het schooldecanaat. 

Inschrijven voor de tweede cursus voor startende decanen is nog (beperkt) mogelijk. Daarbij geldt dat de 

plaatsing plaatsvindt in volgorde van aanmelding. Informatie over en het aanmeldingsformulier voor de cursus 

zijn te vinden op de website onder PROFESSIONALISERING. 

 

VvSL-training Leiding geven aan LOB 

Deze training wordt in de maanden januari, februari en maart 2017 gegeven en is bijna volgeboekt. Wie er 

snel bij is, kan echter nog geplaatst worden. Op de website is onder PROFESSIONALISERING de informatie 

te lezen over de training. Een aanmeldingsformulier ontbreekt er nog, maar een mailtje naar secretaris René 

van Schie (secretaris@vvsl.nl) is ook voldoende om in te schrijven. 

 

VvSL-congres op donderdag 3 november a.s. 

De uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering heb je reeds ontvangen. Aansluitend vindt 

ook weer het jaarlijkse congres plaats. Blokkeer 3 november in je agenda! Plaats van handeling is weer 

Congrescentrum Domstad in Utrecht. De congrescommissie heeft veel werk verzet, een interessante 

keynote speaker gevonden en een gevarieerd aanbod aan workshops en lezingen georganiseerd. Echte 

informatie en de uitnodiging om in te schrijven volgen binnenkort. Hou de mail en de website in de gaten! 

 

Nieuwe Masterclass Contact Centraal op 12 en 13 januari 

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 wat pittigere 

gesprekken. 

Wil je je verdiepen in persoonlijkheidsstructuren en diagnostisch leren werken met datgene wat je intuïtief 

al opmerkt en aanvoelt in gesprek met de leerling, dan ben je van harte welkom deel te nemen aan deze 

Masterclass. In deze tweedaagse Masterclass onderzoek je naast de persoonlijkheidsstructuur van de 

leerling met wie je werkt ook je eigen patronen en voorkeuren en wat dat betekent voor je begeleiderschap 

en de interactie met de leerling. De masterclass wordt gegeven door Karin Hofman en Annemiek Jonker. 

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

 

ACT Toolkit voor LOB 

In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar stond een aankondiging van de volgend training, 

masterclass en mentorenmodule van ACT Toolkit. De eerste training is net gestart, maar de masterclass is 

op 16 februari en 16 maart. De module voor mentoren kan op locatie verzorgd worden. Ben je net bezig 

met (scholings- en LOB-plannen maken voor dit schooljaar, kijk dan even terug in de nieuwsbrief  van 28 

juli 2016.  

 

DecaZine in Koninklijke Bibliotheek 

DecaZine is het goed gelezen en veelgeprezen verenigingstijdschrift van de VvSL. Op verzoek van de 

Koninklijke Bibliotheek wordt het tijdschrift sinds kort als het vakblad voor decanen opgenomen in het Depot 

van Nederlandse Publicaties. Daarvoor zijn alle reeds verschenen nummers naar Den Haag gestuurd en 

staat de Koninklijke Bibliotheek in het vervolg op de verzendlijst. 

DecaZine heeft ook een ISBN-nummer voor tijdschriften gekregen: ISSN 2468-709X. Met ingang van het 

komende novembernummer zal dit ISSN-nummer in het colofon vermeld staan. 

 

De verenigingscontributie over 2016 

Wanneer je je VvSL-account geactiveerd hebt, kun je op www.vvsl.nl onder MIJN VVSL inloggen en vind je 

onder het kopje ‘Mijn facturen’ de factuur voor de verenigingscontributie over het kalenderjaar 2016. 

Desgewenst kun je de pdf-factuur printen of zelf opslaan en, voorzien van de benodigde aanvullende 
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gegevens, doorsturen naar de betalende afdeling. De status van je contributiebetaling (onbetaald of betaald) 

is eveneens terug te zien onder ‘Mijn facturen’. 

 

Opschonen van het ledenprofiel 

Op de website kom je onder MIJN VVSL en na inloggen op je eigen Profiel. In dat profiel kun je zelf alle 

gegevens aanpassen. Met uitzondering van het lidnummer en je naam. Voor het veranderen van je naam heb 

je de verenigingssecretaris nodig. 

Misschien is dit een mooi moment om je profiel even kritisch te bekijken. Zijn je huisadres (voor DecaZine), 

het schooladres, alle telefoonnummers, enz. nog juist? Zo niet, corrigeer de fouten en voer de veranderingen 

in via ”Bewerk profiel” en leg ze vast met de knop ”Wijzigingen opslaan”. 

 

Duur van het VvSL-lidmaatschap 

Enkele leden hebben aangegeven dat zij al (veel) langer lid zijn van de VvSL dan sinds 25 mei 2016. Dat ís 

ook zo. Bij het overgaan naar de nieuwe website en de daaraan gekoppelde nieuwe ledenadministratie is 

echter het vroegere Excelledenbestand op 25 mei geïmporteerd in de nieuwe ledenadministratie/Congressus. 

In het oude Excelbestand was niet de datum opgenomen waarop leden zich hebben aangemeld. Daarom zijn 

alle op 25 mei actieve leden per die datum overgezet. De leden die zich ná 25 mei aanmelden, staan 

voortaan wél met de aanmeldingsdatum in het ledenbestand. 

 

Studiekeuzespecial 

Begin september is aan alle leden een special van DecaZine gestuurd, de Studiekeuzespecial Inmiddels staat 

deze online op onze homepage. Gedrukte exemplaren bestellen kan nog, liefst zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk 30 september. Stuur daarvoor het eerder gezonden formulier naar decazine@vvsl.nl (of stuur die 

direct een mail met aantallen en alle adres- en contactgevens). 

 

Loopbaandossier verplicht op vmbo-tl 

Vanaf 1 augustus 2016 moeten alle leerlingen van alle leerwegen in het vmbo, dus ook van de 

theoretische leerweg, een loopbaandossier aanleggen. Binnen de beroepsgerichte leerwegen heeft LOB 

een plaats gekregen binnen de vernieuwde examenprogramma’s. Maar wat betekent het voor vmbo-tl? 

Hoe zorgt u er voor dat LOB een goede plek krijgt in het programma? Aan welke eisen moet een 

doorstroomdossier voldoen? Hoe leg ik vast wat leerlingen moeten doen? Hoe geef ik onze huidige LOB-

activiteiten een goede plek? Vragen die voor sommige scholen nieuw zijn en waarop anderen al een 

antwoord hebben gegeven. Tijd om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema en van elkaar te leren. 

Het Platform-TL faciliteert deze gesprekken, samen met experts van het ministerie van OCW, SLO, 

Platform Bèta Techniek, SPV en de projectleiding van Vernieuwing vmbo. 

Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd, steeds van 13.30 uur tot 16.30 uur:  

• Zwolle op 22 november 2016,  

• Veenendaal op 24 november 2016 

• Den Bosch op 1 december 2016 

Aan elke bijeenkomst kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. Deelname is gratis, maar als je niet 

komt zonder afmelding wordt er € 100,- in rekening gebracht vanwege gemaakte kosten van zaalhuur en 

catering. Meer informatie en aanmelden. 

 
 

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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