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Stand van zaken Lerarenregister
Dat er een kink in de kabel is gekomen m.b.t. het lerarenregister zal niemand ontgaan zijn. De
minister heeft het lerarenregister in juni voorlopig afgeblazen. Voorwaarde om op termijn tot een
functionerend lerarenregister te komen was volgens hem dat van onderop een stevige,
representatieve beroepsorganisatie moest ontstaan en dat er meer aandacht moest komen voor
bekwaamheidsonderhoud binnen de schoolcontext.
Momenteel vindt er via internet een consultatie plaats over het wetsvoorstel dat de afschaffing van het
lerarenregister regelt. Het initiatief voor dit wetsvoorstel komt van de Tweede Kamerleden Bisschop
(SGP) en Kwint (SP). De initiatiefnemers van het wetsvoorstel vinden het niet verstandig om bij
voorbaat vast te blijven houden aan het lerarenregister zoals dat vorm krijgt in de Wet beroep leraar.
Bovendien vinden zij het onwenselijk dat het lerarenregister inmiddels voor een aanmerkelijk deel in
de onderwijswetten is verankerd, terwijl duidelijk is dat het beoogde verplichte register gedurende een
lange en nog niet overzienbare termijn buiten werking zal zijn. De huidige situatie betekent overigens
concreet dat het bevoegd gezag van scholen wel degelijk aan verplichtingen gebonden is, waaronder
het leveren van gegevens van leraren en het opstellen van een professioneel statuut. De consultatie
staat open tot 1 januari a.s.
Wetsvoorstel doorstroom vmbo-havo
In decanenkringen heerst nieuwsgierigheid naar de stand van zakten m.b.t. het wetsvoorstel
doorstroom vmbo-havo. Hierover is in de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar (11 oktober) bericht.
Het wetsvoorstel is in september naar de Raad van State gestuurd. Zolang het bij de Raad van State
ligt is het ‘geheim’ en het wordt pas weer openbaar als het naar de Tweede Kamer is gezonden. Dat
is tot op heden niet gebeurd. Er is dus niets nieuws te melden. De bedoeling was oorspronkelijk dat
deze wijziging zou gaan gelden voor het schooljaar 2019-2020, derhalve voor de leerlingen die nu in
4 vmbo zitten. Gezien de tijdsspanne is dit niet meer haalbaar. Immers, deze leerlingen moeten op
zeer korte termijn al weten welke selectiecriteria voor hen al dan niet gaan gelden.
Wettelijk recht op meer selectiemomenten
Op 30 april jl. stuurde het bestuur van de VvSL een brief naar de VSNU en de Vereniging
Hogescholen met als onderwerp ‘Decentrale selectie aanstaande studenten’ (zie nieuwsbrief 9 van
vorig jaar). Hierin stonden twee dringende verzoeken, t.w.
 het hanteren van eenduidige regels bij het gebruik van cijfers van overgangsrapporten en
 het bieden van een uitwijkmogelijkheid als een leerling verhinderd is op een selectiedag
De VSNU en de Vereniging Hogescholen hebben de brief intern besproken en ‘doorgezet’ naar hun
achterban met de aanbeveling onze punten in acht te nemen. Daarbij geven de VSNU en de
Vereniging Hogescholen aan dat schooldecanen aan de bel moeten trekken wanneer een hoinstelling in de fout dreigt te gaan. Je kan in zo’n situatie refereren aan onze brief en eventueel zelfs
de VSNU of Vereniging Hogescholen inschakelen.
De VvSL-vertegenwoordigers bij het LICA en het Aansluitingsplatform VSNU zullen daar aandacht
voor de decentrale selectieproblematiek blijven vragen.

Leenstelsel en bsa leiden tot depressies bij studenten
Er klinkt steeds meer gemor tegen het nieuwe leenstelsel, ook wel eufemistisch studievoorschot
genoemd. Niet alleen de rente die hoger dreigt te worden leidt tot protesten, maar er zijn nu ook
geluiden dat het leenstelsel zorgt voor depressies en zelfmoord. Hoewel er nog geen groot landelijk
onderzoek is, blijkt uit onderzoeken op verschillende hogescholen en universiteiten dat het probleem
van psychische klachten bij studenten aanzienlijk is. In Utrecht werd onlangs een studiemiddag
georganiseerd over dit thema. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een student die aangeeft dat hij het
leven niet meer ziet zitten? Op Hogeschool Windesheim blijkt namelijk dat 1 op de 5 studenten te
maken heeft met een suïciderisico. Het bindend studieadvies en het leenstelsel worden door
onderzoekers van hogescholen en universiteiten tijdens de bijeenkomst veelvuldig aangewezen als
oorzaken. Lees meer in Scienceguide van 28 november jl.
Problemen met Studielink?
Studielink is vernieuwd. Soms lopen leerlingen tegen problemen bij het gebruik van Studielink aan.
Via deze link kun je als decaan je leerling misschien weer op weg helpen. Kan het probleem niet
opgelost worden? Laat het ons weten via secretaris@vvsl.nl. We inventariseren alle problemen en
zullen ze met onze contactpersonen van Studielink bespreken.
Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. BSA
Het BSA (bindend studieadvies) wordt tot op heden bepaald door behaalde cijfers. Zijn er genoeg
studiepunten binnen, dan gaat de student door van het propedeusejaar naar het hoofddeel van de
studie. Het aantal te behalen punten kan per opleiding verschillen. Bij de Studie Technische
natuurkunde aan de Saxion Hogeschool in Enschede wordt nagedacht over veranderingen. Niet
alleen de studiepunten, maar ook de studiehouding van de student zaI worden meegenomen in de
beoordeling. Lees hierover meer in het Nederlands Tijdschrift voor natuurkunde.
Hannover Messe Challenge
Zeven vo-ho-netwerken organiseren samen de Hannover Messe Challenge. Het evenement bestaat
uit twee verschillende dagen: het bezoek aan de Hannover Messe, de grootste innovatie- en
technologie beurs van Europa op dinsdag 2 april 2019, en een voorbereidende Science Day op
maandag 1 april 2019 op de campus van de Universiteit Twente. Leerlingen uit 4/5 havo en 5/6 vwo
kunnen hieraan deelnemen.
De inschrijving voor Hannover Messe Challenge 2019 is nog niet geopend, maar leerlingen kunnen
zich al wel aanmelden voor de interesselijst, waardoor ze op de hoogte worden gehouden en als
eerste kunnen inschrijven vanaf half januari.
Hoe word ik piloot?
Ondanks alle aandacht voor het milieu en de verderfelijke invloed die het vliegverkeer daarop heeft,
blijft piloot het droomberoep van veel jongeren. En i.t.t. nog zo’n vijf jaar geleden is er tegenwoordig is
er ook weer veel vraag naar piloten, hoewel dat dus snel kan verkeren.
Als je piloot wilt worden loop je tegen allerlei lastige vragen en keuzes aan. Kies je voor de burger- of
de militaire luchtvaart? Of wil je liever sportvlieger worden? Weet je eigenlijk wel wat een piloot in een
Dreamliner tijdens een trans Atlantische vlucht doet? Helikopter of vaste vleugel? Wat doet een
politievlieger en hoe word je dat? Vliegen in een F-16 is prachtig, maar ben je bereid deel te nemen
aan oorlogshandelingen? Hoe ziet de opleiding eruit? En aan welke medische eisen moet je voldoen?
Gelukkig is er een mooi boek verschenen, waarin Jaap Schellinger antwoord geeft op al deze vragen.
Voor meer informatie:http://www.hoewordikpiloot.nl

Masterclass Opstellen LOB-beleidsplan
In de vorige nieuwsbrief hebben we al melding gemaakt van de Masterclass Opstellen LOBbeleidsplan. Er is veel animo voor deze masterclass en er zijn nog maar een paar plaatsen vrij.
Wil je nog inschrijven voor deze masterclass? Wacht dan niet te lang.
Klik voor meer informatie en inschrijven op deze link.
Het was me het jaartje wel weer…
Het verenigingsjaar loopt niet per kalenderjaar, maar toch bestaat in december de onweerstaanbare
neiging om terug te kijken. En dan kunnen we concluderen dat 2018 weer een vruchtbaar jaar is
geweest voor de VvSL. Er heeft weer veel scholing plaatsgevonden, het aantal leden is licht gegroeid,
er is een derde editie uitgekomen van de Studiekeuzespecial - waarvan nu 30.000 exemplaren (nog
meer dan vorig jaar!) zijn besteld en het congres was weer succesvol en geanimeerd (zie ook het
laatste nummer van DecaZine).Er is vruchtbaar samengewerkt met OCW, de NVS-NVL, de VO-raad,
het LAKS en nog veel meer mensen en organisaties. De samenwerking met de NvS-NVL betrof m.n.
het gezamenlijk optrekken richting Curriculum.nu. Daarmee gaan we in 2019 door, opdat in het
curriculum van de toekomst LOB een duidelijke, niet te negeren plaats krijgt.
Rest ons iedereen prettige feestdagen en alle goeds voor het komende jaar te wensen!

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.

