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

VvSL-starterscursus 

De jaarplanning van de decaan, de verhouding tussen de decaan en de mentoren, theorie van het 

kiezen, het gebruik van een LOB-methode, de wereld van het hoger onderwijs, wettelijke regels met 

hun effecten op keuzemogelijkheden, procedures voor de aanmelding voor en de selectie door hbo 

en wo … Zomaar wat onderwerpen die op het programma staan van de driedaagse VvSL-cursus voor 

startende decanen havo/vwo. Een beginnende decaan kan niet zonder deze basiscursus gericht op 

de praktijk van het schooldecanaat! 

Voor de cursus die op donderdag 22 juni begint, zijn nog (enkele) plaatsen beschikbaar. Voor 

uitgebreide informatie en aanmelden: zie https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-

cursussen/startende-decanen. 

 

VvSL-training Leiding geven aan LOB 

Ook als decaan ga je ervoor om het beste uit de leerlingen te halen. Je probeert ze tot passende 

keuzes te brengen door middel van een doordacht LOB-programma. Dat doe je niet alleen. Zo heb je 

de mentoren nodig om tot goede LOB te kunnen komen. Dat vraagt motiveren en aansturen van en 

communiceren met collega’s en … dan ben je leiding aan het geven. 

De VvSL-training Leiding geven aan LOB maakt je bewust van je positie en rol als ‘leidinggevende’. 

Theorie over leidinggeven, het omgaan met weerstanden en communiceren wordt in de training 

afgewisseld met opdrachten, oefeningen, reflecteren op het eigen functioneren in de eigen 

schoolsituatie en praktische handvatten en tips. 

Al in het begin van het schooljaar is (op donderdag 14 september) de eerste van de drie 

trainingsdagen. Nu de agenda voor het komende schooljaar nog niet zo gevuld is, is het momenteel 

wellicht het juiste moment om je aan te melden voor de training die blijkens de evaluaties het 

functioneren als schooldecaan duidelijk verbetert. 

Op https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/leiding-geven-aan-lob vind je uitgebreide 

informatie over de training alsmede het digitale aanmeldingsformulier. 

 

OPEN DAGEN KALENDER van Studiekeuze123 op de schoolsite?  

Sinds kort heeft Studiekeuze123 een widget waarin alle open dagen staan van hogescholen en 

universiteiten. Deze biedt Studiekeuze 123 graag gratis aan. Met een makkelijke handeling kan je met 

de widget de open dagen kalender van Studiekeuze123 op de schoolsite/decanensite tonen. Doordat 

de widget is gekoppeld aan de database wordt deze automatisch ververst en vinden scholieren er dus 

altijd de meest actuele informatie. Geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie en aanvragen op: 

www.studiekeuzeinformatie.nl/open-dagen-widget.  

 

Toekomstbegelelding 

In het kader van het afronden van de Masteropleiding Youth0-21, Society en Policy aan de 

Rijksuniversiteit Groningen doet Janet Hofman onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het 

voortgezet onderwijs worden voorbereid op hun toekomst. Voor dit onderzoek zoekt zij professionals  

in het onderwijs die jongeren hierin op enige wijze begeleiden en die bereid zijn om een enquête in te 

vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De verstrekte gegevens zullen 

uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. De resultaten van de vragenlijst worden vertrouwelijk 
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behandeld. Opvallende bevindingen van de enquête worden besproken met drie professionals uit het 

werkveld. De combinatie van deze interviews en de enquête vormen de basis van het onderzoek. De 

uitkomsten en bevindingen zullen gedeeld worden met de VvSL en NVS-NVL. 

Link naar vragenlijst: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1LLeiKDio5q0fKR (indien de link niet 

werkt, deze kopieëren en in de adresbalk plakken). De enquête is tot en met 15 juni online 

beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met Janet Hofman: j.de.boer.54@student.rug.nl. 

 

Informatie op Rijksoverheid.nl: erkende opleidingen in het ho 

Op Rijksoverheid.nl wordt regelmatig nieuwe informatie geplaatst, vaak in de vorm van veel-gestelde-

vragen. Het is mogelijk om je op attenderingen van nieuwe publicaties op Rijksoverheid.nl te 

abonneren. Ga hiervoor naar https://abonneren.rijksoverheid.nl/emailattenderingen. 

Je kunt daar aangeven over welke onderwerpen je informatie wil ontvangen. Ook is het mogelijk je te 

abonneren op nieuwsberichten van het ministerie van OCW. Ga hiervoor naar:  

https://abonneren.rijksoverheid.nl/rijksoverheid/e-mailattenderingen/aanmelden/ministeries/ministerie-

van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws.  

Onlangs is er een nieuwe tekst gepubliceerd over erkende opleidingen in het hoger onderwijs.  

Alle wettelijk erkende opleidingen van universiteiten en hogescholen staan in het Centraal Register 

Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Opname in dit register kan alleen na erkenning door de 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Ga voor het vervolg van dit artikel naar: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-weet-ik-of-een-

opleiding-in-het-hoger-onderwijs-erkend-en-kwalitatief-goed-is 

 

Subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo 

Onlangs is het beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo officieel 

vastgesteld. In nieuwsbrief 6 en 8 is over een mogelijke subsidieregeling al bericht, maar toen was 

nog niet duidelijk wat deze regeling in ging houden en hoe er eventueel subsidie aangevraagd zou 

kunnen worden. Nu dus wel.  

In totaal is er in 2017 ruim € 3 miljoen beschikbaar, waarvan 30% voor doorstroomprogramma’s naar 

havo. Ook in 2018, 2019 en 2020 komt er geld beschikbaar.  

De subsidie is bedoeld voor extra activiteiten om de overgang van het vmbo naar het mbo of het havo 

te versoepelen. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet om onderwijstijdverlenging te 

bekostigen (bijvoorbeeld onderwijs tijdens de zomervakantie) of worden ingezet voor begeleiding en 

ondersteuning van leerlingen rondom en tijdens de overgang van het vmbo naar het mbo of naar het 

havo, bijvoorbeeld extra aandacht voor leercultuur en studievaardigheden. De activiteiten moeten ten 

goede komen aan leerlingen in het laatste leerjaar van het vmbo, gedurende de zomerperiode en/of 

in het  leerjaar na de overstap naar het mbo of havo. Ook kan er binnen het doorstroomprogramma 

aandacht worden besteed aan het vakinhoudelijk ‘bijspijkeren’ op onderdelen van een vak.  

Per deelnemende leerling wordt voor de berekening van de hoogte van de subsidie uitgegaan van 

een bedrag van € 700 per kalenderjaar voor maximaal 35 leerlingen per school (€ 24.500 euro).  

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor het overstapmoment tussen de schooljaren 2017–

2018 en 2018–2019, en de overstapmomenten daarna, kan het bevoegd gezag van de vmbo-

vestiging jaarlijks, tot 1 oktober, een aanvraag indienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan 

Instellingen (DUS-I) via het aanvraagformulier te vinden op www.dus-i.nl.  

Voor het overstapmoment tussen het huidige schooljaar en schooljaar 2017-2018 is er een extra 

aanvraagmogelijkheid. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2017 tot 21 juni 2017. Deze 

aanvraagperiode is bedoeld voor het inrichten van doorstroomprogramma’s voor leerlingen die na het 

schooljaar 2016–2017 overstappen van het vmbo naar het vervolgonderwijs. Uiterlijk op 30 juni wordt 

op deze groep aanvragen beslist.  

Meer informatie: www.dus-i.nl en Staatscourant 30745 van 31 mei 2017.  
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Studiekeuzespecial 2017-2018 

In de vorige nieuwsbrief werd de Studiekeuzespecial 2017-2018 aangekondigd. Reeds 67 scholen 

hebben hierop gereageerd en er zijn al ruim 12.000 exemplaren besteld. Voor wie het gemist heeft of 

vergeten is: De Studiekeuzespecial 2017 kost € 1,50 per exemplaar bij voorintekening. Na 

verschijnen (begin september 2017) zal de Studiekeuzespecial € 2,50 per exemplaar kosten. 

Bestellen kan (per bundel van 10 exemplaren) via de bestelknop op onze homepage: www.vvsl.nl. 

Bestel bij voorkeur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 juni a.s. Je ontvangt automatisch een 

bevestiging van de bestelling.  

 

 

 

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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