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Decanendag Boswell-Bèta 

Als vervolg op de decanendag van vorig jaar organiseert Boswell-Bèta dit schooljaar weer een 

decanendag op donderdag 18 februari 2016. 

Deze studiedag heeft als doel decanen te helpen om ideeën, ambities en inspiratie te vertalen naar 

concrete acties in het LOB beleid. Na afloop van de dag heeft u op ten minste drie relevante 

onderwerpen uit het LOB domein een beleids- en projectplan geschreven, of een goede aanzet 

daartoe gemaakt. De opzet van het programma kenmerkt zich door relatief lange sessies van twee 

uur. Tijdens deze sessies vindt er eerst een inspiratie- en kennisuitwisseling plaats en daarna wordt 

er tijdens de sessie gewerkt aan de vertaling in een beleids- en projectplan. De sessies worden geleid 

door experts. Voor de decanen betekent het dat ze hun laptop mee moeten nemen zodat ze direct 

aan de slag kunnen.  

De dag vangt aan om 9.30 uur en wordt besloten met een borrel om 17.00 uur. Ook wordt er op 10 

maart een terugkommiddag georganiseerd. Kortom, een degelijke studiedag voor iedereen die op 

korte termijn een concreet plan voor LOB op papier wil hebben. Kosten voor deelname zijn € 145  en 

voor leden van de VvSL € 135. Meer informatie en inschrijven: http://www.boswell-beta.nl/studiedag.  

 

Studiekeuzeconferentie 2016: discussieer mee 

Zowel studenten als onderwijsinstellingen zijn gebaat bij een soepele aansluiting tussen vo/mbo en 

het hoger onderwijs. Hoe kunnen vo, mbo en ho elkaar ontmoeten en samenwerken? Praat mee 

tijdens de Studiekeuzeconferentie op donderdag 17 maart 2016 in het Beatrix Gebouw van de 

Jaarbeurs in Utrecht.  

Onder leiding van Donatello Piras, moderator van het Nederlands Debat Instituut, ontstaat er in de 

ochtend een verrassend interactieve sessie. Hierin worden de thema’s LOB, decentrale selectie en 

studiekeuzecheck aangesneden. Ook in de middagsessies blijft het gesprek aangaan belangrijk. 

Onder meer over de toekomst van Associate degrees, de betekenis van het beroepenveld op 

studiekeuze en de effecten van het aanscherpen van instroomeisen. 

Bekijk het programma op www.studiekeuzeinformatie.nl/studiekeuzeconferentie. Daar vindt u ook hoe 

u zich kunt inschrijven. Kosten voor deelname €  125.  

Eveneens op 17 maart  wordt van 13.30 tot 16.30 uur ook de tweede  kringvoorzittersvergadering van 

dit schooljaar gehouden eveneens in Utrecht. Kringvoorzitters die niet kunnen kiezen, hebben de 

mogelijkheid om tegen het gereduceerde tarief van € 100 alleen het ochtendprogramma van 

Studiekeuze 123 bij te wonen (tot en met de lunch), zodat zij zich daarna naar de 

kringvoorzittersvergadering in de Hogeschool Domstad kunnen spoeden.  Kringvoorzitters die hiervan 

gebruik willen maken,  moeten zich z.s.m. aanmelden via een mailtje naar Minette van den Bemd 

(mvandenbemd@newmancollege.nl) onder vermelding van naam en e-mailadres. Minette zal er 

vervolgens voor zorgen dat men een mail krijgt van de organisatoren van Studiekeuze123 met daarin 

een link om zich met korting voor de conferentie aan te melden. 

 

Verslag Kringvoorzittersvergadering 

Donderdag 26 november jl. vond de kringvoorzittersvergadering plaats te Utrecht. Het verslag van 

deze vergadering staat downloadbaar op de website, evenals de drie presentaties die tijdens de 
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vergadering zijn gegeven, t.w. het project Geef IT door, de studiekeuzesite van Studiekeuze123 en de 

Keuze- en aansluitmonitor van DeDecaan.net: http://www.vvsl.nl/index.php/decanenkringen.html. 

Eventuele reacties van u of uw kringleden op of naar aanleiding van het verslag zijn van harte welkom 

op secretaris@vvsl.nl. 

 

Welke criteria tellen bij decentrale selectie? 

In de vorige nieuwsbrief  is aandacht besteed aan de afschaffing van de loting per studiejaar 2017-

2018. Als de loting is afgeschaft mogen instellingen de selectie voor de fixusopleidingen baseren op 

tenminste twee gegevens. Eén daarvan kunnen de behaalde cijfers zijn. Echter, de selectie moet half 

april zijn afgerond en op dat moment zijn de eindcijfers nog niet bekend. Doorgaans is dan ook het 

eindcijfer van de schoolexamens nog niet bekend. De instellingen zullen naar verwachting als 

cijfermateriaal de overgangscijfers van voor- naar examenjaar hanteren. Het bestuur van de VvSL 

heeft bij het ministerie van onderwijs een pleidooi gehouden om de  leerlingen in het huidige 

voorexamenjaar hiervan zo snel mogelijk officieel op de hoogte te brengen. Nu we dit weten, kunnen 

we in ieder geval onze leerlingen in 4 havo en 5 vwo aansporen te zorgen voor een zo mooi mogelijk 

overgangsrapport, ook als ze nog niet weten wat ze willen gaan studeren, want als ze toch besluiten 

te opteren voor een fixusstudie……. 

 

Website LAKS voor klachten over de rekentoets 

Op http://www.rekentoetsklacht.nl kunnen leerlingen klachten melden over de rekentoets. Ook 

kunnen ze er informatie vinden over de rekentoets. 

De klachten die het LAKS binnenkrijgt via rekentoetsklacht.nl worden - net als de klachten die het 

LAKS ontvangt tijdens de centrale examentijd via examenklacht.nl - besproken met zowel het College 

van Toetsen en Examens (CvTE)  als met het Ministerie van Onderwijs. Het doorgeven van klachten 

bleek vorig jaar nuttig. Toen is eenmaal de normering van een toets aangepast vanwege een terechte 

inhoudelijke klacht van een leerling.  

 

Cum Laude op diploma 

Op 23 november is het besluit gepubliceerd waardoor is geregeld dat vanaf dit schooljaar het judicium 

Cum Laude op het diploma vermeld kan worden. In het Eindexamenbesluit VO zijn in artikelen 52a de 

cum laude-criteria voor de verschillende schoolsoorten opgenomen. Aan vwo kandidaten worden 

hogere eisen gesteld dan aan havo en vmbo kandidaten. Iedereen moet gemiddeld een 8 halen, 

maar vwo kandidaten mogen geen cijfer lager dan 7 hebben, terwijl voor havo en vmbo geldt dat er 

geen cijfer lager dan 6 mag zijn. Omdat de rekentoets voor havo en vmbo dit jaar nog slechts een 

inspanningsverplichting is en dus niet meetelt voor de uitslagbepaling, doet de rekentoets op havo en 

vmbo ook niet mee in de Cum Laude criteria.Dit is geregeld in artikel 64 van het Eindexamenbesluit 

VO.  Op vwo speelt de rekentoets wel een rol. Wellicht is dat een reden voor vwo-ers om alle kansen 

om een mooi cijfer voor de rekentoets te halen te benutten! Zie voor de officiële teksten het 

Eindexamenbesluit VO.  

Excellente scholen 2015 bekend 

Maandag 18 januari zijn de excellente scholen 2015 bekend gemaakt. In totaal zijn het 130 scholen 

volgens het persbericht, maar als de vwo, havo en vmbo-afdelingen van één school worden 

samengevoegd, blijkt het om 44 scholen in het voortgezet onderwijs te gaan. Excellente scholen 

hebben zichzelf moeten nomineren. Daarna heeft een onafhankelijke jury de scholen bezocht om te 

kunnen beoordelen of de school een speciale erkenning verdient. Inspecteur-generaal van het 

Onderwijs Monique Vogelzang heeft de predicaten toegekend. 

 Een excellente school is een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is en die zich 

onderscheidt  van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om  een innovatief onderwijsaanbod,  een bijzondere manier van omgaan met 
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verschillen tussen leerlingen, een inspirerende manier van lesgeven of een onderscheidende manier 

om de maatschappelijke taak in te vullen. 

De afgelopen drie jaar werd het traject excellente scholen georganiseerd door het ministerie van 

OCW. Sinds dit jaar is de Inspectie van het Onderwijs eindverantwoordelijk. Nieuw is dat de 

predicaten niet één, maar drie jaar geldig blijven. Een van de voordelen van het zijn van een 

excellente school is dat kan worden deelgenomen aan de regeling Regelluwe scholen, waardoor op 

punten afgeweken kan worden van de wet- en regelgeving.  

Meer informatie over de excellente scholen staat op www.onderwijsinspectie.nl/excellentescholen. 

Voor beelden van de prijswinnaars: http://publicaties.onderwijsinspectie.nl/xmlpages/page/excellente-

scholen/bekijk-de-video-s-en-foto-s.  

 

 
Ons verenigingstijdschrift DecaZine wordt naar uw huisadres gestuurd. Geef daarom bij een verhuizing uw 

nieuwe adres door aan de secretaris. 

Secretaris@vvsl.nl is ook het adres voor vragen over het lidmaatschap van de VvSL, voor het doorgeven van 

een ledenmutatie of een nieuw e-mailadres en voor vragen en opmerkingen voor het bestuur. 
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