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Een beetje geluk?
Donderdag 2 november aan het einde van de dag voelden de organisatoren van het VvSL-congres
zich heel erg gelukkig. Na de spetterende opening van keynote speaker Mirjam Spitholt kon de dag
bijna niet meer stuk. Hoewel …. menig work/infoshopinleider moet daarna het gevoel gehad hebben
dat de eigen bijdrage alleen nog maar tegen kon vallen. Niets was minder waar. Zoals over enkele
weken ook in het volgende nummer van DecaZine te lezen zal zijn: over het algemeen waren de bijna
300 deelnemers positief over de workshops, maar dat kwam natuurlijk ook door hun eigen positieve
bijdrage. Kortom, het was weer een echt ‘Van, voor en door’ – congres.
Op https://www.vvsl.nl/professionalisering/congres/handouts verschijnen zo snel mogelijk de
handouts van de diverse workshops.
Expertisepunt zoekt 18 contactpersonen
In de vorige nieuwsbrief is kond gedaan van de start van het Expertisepunt LOB VO-MBO. Nu laat het
expertisepunt weten per 1 januari a.s. op zoek te zijn naar 18 regio-contactpersonen LOB VO en/of
MBO. Het gaat om 2 personen per regio (één voor het vo en één voor het mbo) en voor gemiddeld 16
uur per week per contactpersoon. De voorkeur gaat uit naar een detachering vanuit een school en het
project loopt tot en met december 2019. Ook een tijdelijk dienstverband bij het Expertisepunt LOB
VO-MBO behoort tot de mogelijkheden.
Uit de taakomschrijving: Als regio-contactpersoon LOB breng je alle bestaande LOB-netwerken in de
regio in kaart, heb je zicht op LOB op de vo- en/of mbo- scholen in jouw regio en op de
samenwerkingsverbanden en leg je verbindingen tussen scholen ten behoeve van LOBvraagstukken. Je bent namens het expertisepunt aanspreekpunt voor de LOB-contactpersonen op de
scholen. De regio-contactpersonen LOB werken nauw samen met het landelijk projectteam van het
expertisepunt en zijn de verbindende schakel tussen de activiteiten in de regio en het landelijke
project.
Voor de regionale indeling kan de website van het expertisepunt worden geraadpleegd.
De arbeidsomvang bedraagt 0,4 fte met een looptijd tot het einde van het project op 31 december
2019. Startdatum is 1 januari 2018 of een nader overeen te komen latere datum. De indicatie voor
beloning zijn de schalen 11 en 12 in de onderwijscao’s.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Marleen van de Wiel,
projectleider ‘Expertisepunt LOB VO-MBO’ via 06 41631583 of m.vandewiel@mbodiensten.nl.
Solliciteren kan tot maandag 27 november via ExpertisepuntLOB@mbodiensten.nl. Neem hierin op
wat de gewenste werkomvang en startdatum is en geef in je brief expliciet aan over welk regionaal
LOB-netwerk je op dit moment beschikt . Geef ook in het onderwerp van de mail aan voor welke regio
je solliciteert. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in december en januari bij de MBO Raad in
Woerden. Voor meer informatie zie het artikel op de site van de VO-raad en de site van het
Expertisepunt.
Contact Centraal: 11 en 12 januari 2018
Er zijn nog een paar 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). Reageer snel. De inschrijving sluit 4 december a.s. Meer informatie en inschrijving:
www.contactcentraal.nl, info@contactcentraal.nl.
Herprofileren via vavo
In nieuwsbrief 7 van 6 april jl. heeft informatie gestaan over de mogelijkheid om leerlingen die
geslaagd zijn voor hun eindexamen toch nog uit te besteden aan het vavo. Het gaat dan om
leerlingen die bij nader inzien een vak missen of het verkeerde profiel hebben gekozen om de door
hun gewenste vervolgstudie te doen èn die te jong zijn om zich zelfstandig in te schrijven bij het vavo
(18-). De afgelopen paar jaar is dat gedoogd met de aantekening dat er ook geen bekostiging
tegenover stond. Alleen de exploitatiekosten voor deze leerlingen werden vergoed, niet de personele.
Maar er is goed nieuws. Momenteel wordt er gewerkt aan verankering van deze mogelijkheid in de
wet- en regelgeving. Dat zou betekenen dat er dan ook bekostiging tegenover komt te staan.
Vooralsnog wordt daarbij gedacht aan dezelfde bekostiging als die van leerlingen die gezakt zijn en
nog één of enkele vakken afronden aan het vavo (50% dus). Als alles op tijd geregeld wordt, is het
mogelijk om volgend schooljaar leerlingen die geslaagd zijn voor hun diploma uit te besteden voor
één of enkele vakken aan een vavo. Hierover heeft een internetconsultatie plaatsgevonden, maar die
is net gesloten. Wel is via die route de (concept)tekst van het wijzigingsbesluit te vinden.
Studiekeuzekind: een tussenjaarplan?
Steeds meer jongvolwassenen hebben wat meer tijd nodig om tot een goede studiekeuze te komen.
Dat is het geval bij scholieren die van de havo of het vwo afkomen en nog niet weten of ze willen
studeren, laat staan welke opleiding ze interessant vinden. Ook bachelorstudenten hebben steeds
vaker tijd nodig voordat ze kunnen kiezen voor een masteropleiding. Dan is het belangrijk dat zij een
goed tussenjaarplan maken. Want van een jaartje ‘niksen’ word je niet wijzer. En de studiekeuze
komt geen stap dichterbij. Hoe maak je een goed tussenjaarplan? Jongerencoach Daniëlle Vogels
geeft op maandagavond 27 november een workshop voor ouders en jongeren over het maken van
een tussenjaarplan. Plaats van handeling: Wageningen University. Kosten zijn € 35 per gezin. Meer
informatie: http://www.tussenjaartwijfels.info/workshop/. Zie voor meer uitleg over de workshop
Tussenjaarplan ook de blog Studiekeuzekind van Hermien Miltenburg.
Management en organisatie wordt Bedrijfseconomie
Met ingang van schooljaar 2018-2019 bestaat het vak Management & organisatie niet meer. Dit vak
wordt vervangen door Bedrijfseconomie. Officieel heet het examenprogramma Bedrijfseconomie,
ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Het is niet alleen een nieuwe naam, maar ook een
nieuw examenprogramma. Zie voor de invoeringsregeling Staatscourant 20890 uit 2016.
Wijziging Eindexamenbesluit en regeling modellen diploma’s
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar heeft een stukje gestaan over op handen zijnde
wijzigingen van o.m. het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO. Inmiddels is bekend
dat deze wijzigingen ingaan per 1 januari a.s. en dus gelden voor het komende eindexamen.
Met dit wijzigingsbesluit wordt onder meer officieel geregeld dat wiskunde A en B en wiskunde B en C
gecombineerd mogen worden in één profiel. Dit betekent overigens niet dat vanaf volgend jaar in het

eerste tijdvak de examens wiskunde A en B niet op hetzelfde tijdstip worden afgenomen. Het centraal
examen rooster voor 2018 en 2019 ligt al vast en bij het opstellen is het moeilijk gebleken om deze
examens uit elkaar te trekken. Bovendien blijkt het tot op heden om een zeer klein aantal leerlingen te
gaan. In dit besluit wordt ook geregeld dat als een leerling examen heeft gedaan in een vak op een
hoger niveau en het resultaat tegenvalt, hij alsnog examen mag doen in hetzelfde vak op het eigen
niveau. Daarnaast kan hij dan nog een ander vak herkansen. Iets anders dat in dit wijzigingsbesluit
wordt geregeld, is het mogen uitreiken van de voorlopige cijferlijst aan leerlingen die vanwege ziekte
gespreid examen doen en na het eerste jaar besluiten het examen aan een instelling voor vavo te
willen afronden. Dit is vanaf 2018 toegestaan. Verder wordt het eindexamenbesluit aangepast op de
praktijk van de digitale examens in het vmbo en wordt het officieel mogelijk dat vso-leerlingen alleen
het beroepsgerichte vak afronden aan een vmbo-school en de algemene vakken voltooien via het
staatsexamen. Het wijzigingsbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 288 van 3 juli 2017. Na 1 januari
a.s. zijn de wijzigingen verwerkt in de digitale versie van het Eindexamenbesluit VO op
www.overheid.nl.
Aan de regeling modellen diploma’s zijn enkele nieuwe modellen van diploma’s toegevoegd, namelijk
de modellen waarmee kenbaar gemaakt wordt dat de houder in één of meer vakken examen op een
hoger niveau heeft afgelegd. Deze wijziging wordt zichtbaar in de regeling zelf op 1 januari a.s. Nu
zijn de modellen te vinden in Staatscourant 53344 van 22 september jl. Naast de vermelding op de
cijferlijst, is vanaf 2018 dus ook op het diploma zichtbaar dat de leerling een ‘extra’ prestatie heeft
geleverd.
RU Nijmegen: masterclasses voor bovenbouwleerlingen vwo
De Radboud Universiteit Nijmegen biedt gedurende dit schooljaar weer een aantal leerzame en
interessante masterclasses aan. Tijdens een masterclass gaan leerlingen op de universiteit aan de
slag met een onderwerp binnen de wiskunde dat de lesstof van het voortgezet onderwijs ontstijgt. Dit
jaar kunnen leerlingen aan vijf masterclasses deelnemen.
De masterclasses zijn gratis. Zij duren één middag en worden verzorgd door docenten van de
universiteit. Tijdens de masterclass worden de leerlingen uitgedaagd en krijgen ze een indruk hoe er
op de universiteit les wordt gegeven. Aan het eind van iedere masterclass krijgen de leerlingen een
certificaat uitgereikt. Hieronder een overzicht van de masterclasses voor dit schooljaar:
masterclass

datum

informatie of inschrijven

Meetkunde

20 december 2017 klik hier

Modellen en voorspellen: Differentiaalvergelijkingen 7 februari 2018

klik hier

Quaternionen

7 maart 2018

klik hier

Hoe goochelt Google?

11 april 2018

klik hier

Knopentheorie

24 april 2018

klik hier

Volg deze link voor algemene informatie over de masterclasses.

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.

