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Studiekeuzestress
Het bestuur van de VvSL speelt zich steeds beter in de kijker. Bij achtergrondartikelen over
studiekeuze en alle bijbehorende onderwerpen wordt bij het benaderen van een deskundige aan de
VvSL gedacht. Onlangs stond in de bijlage Jeugd en Gezin van Elsevier Weekblad een artikel over
studiekeuzestress, waarin Minette van den Bemd aan het woord komt. Dit artikel is ook geplaatst op
www.zakengids.nl, een onafhankelijk kennisplatform op het financiële, zakelijke en technologische
vlak: https://www.mijnzakengids.nl/het-circus-van-de-studiekeuzestress/.
Studiekeuzespecial 2018-2019
Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, de examens moeten nog komen en voorlopig is iedereen nog
druk bezig met de huidige examenkandidaten en hun keuzes (die nu echt vóór 1 mei gemaakt
moeten zijn!), maar op de achtergrond wordt er al weer gewerkt aan een nieuwe Studiekeuzespecial
van DecaZine bestemd voor het volgende cohort. Daarin komen uiteraard nieuwe ontwikkelingen als
de halvering van het collegegeld en de leenbereidheid c.q. leenangst van studenten aan de orde. Ook
heeft de redactie een aantal tips ontvangen over wat er beter zou kunnen en uiteraard nemen we die
ter harte.
De bedoeling is dat met deze Studiekeuzespecial weer een totaaloverzicht geboden wordt van wat
leerlingen die bezig zijn met het kiezen van een studie moeten weten en decanen hun dus zouden
moeten vertellen. Voor deze editie gaat de redactie wederom op zoek naar nieuwe praktijkverhalen
van oud-leerlingen die vanuit hun eigen praktijkervaring tips kunnen geven. De redactie houdt zich
aanbevolen voor tips m.b.t. oud-leerlingen met een waardevol verhaal! (decazine@vvsl.nl).
Voor wie zelf geen exemplaar (meer) heeft en wil weten hoe de Studiekeuzespecial 2017/2018 er
uitzag: hij staat nog steeds online op de homepage van de VvSL. De Studiekeuzespecial 2018/2019
kost € 1,50 per exemplaar bij voorintekening. Na verschijnen (begin september 2018) zal de
Studiekeuzespecial € 2,50 per exemplaar kosten. Bestellen kan (minimumafname 10 exemplaren)
door het bestelformulier op de homepage van VvSL.nl in te vullen en te verzenden, bij voorkeur zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 juni a.s. Je ontvangt automatisch een bevestiging van de
bestelling.
Contributie 2018
Op maandag 19 maart heeft iedereen een mailtje over en de factuur voor de contributie over het
kalenderjaar 2018 ontvangen. Penningmeester Jaap de Win is heel tevreden over de vele betalingen
die hij al heeft ontvangen. Toch zijn er leden voor wie het bedrag van € 85 (of € 42,50 voor
seniorleden) nog niet betaald is. Dus wanneer je dan een betalingsherinnering wil voorkomen …
Je vindt de factuur op www.vvsl.nl onder het tabblad MIJN VVSL na inloggen bij “Mijn facturen” onder
de tab “Profiel”. Daar zie je na betaling ook de bevestiging dat deze door ons is verwerkt.
Halvering collegegeld
Het wetgevingsproces is nog in volle gang en het is de vraag of de regelgeving wel op tijd is
aangepast, maar de campagne om bekendheid te geven aan de halvering van het collegegeld voor
studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 gaan studeren is al op gang gebracht. Moet ook wel, want
doel van deze maatregel is immers stimuleren dat jongeren gaan studeren en daar niet om financiële
redenen vanaf zien. De officiële informatie staat op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars.
Ook is er een online campagne gestart met een filmpje over de maatregel met Willie Wartaal:
https://youtu.be/Lqbq8CeOYJQ.
Fout in verslag kringvoorzittersvergadering 15 maart
Op de kringvoorzittersvergadering (kvv) van 15 maart jl. is naar aanleiding van het betreffende
wetsontwerp uiteraard de doorstroom vmbo-havo aan de orde geweest. Het verslag van de kvv dat
via de kringen is verspreid, bevat over deze doorstroom een onjuistheid. De vijftiende regel van boven
op bladzijde 2 geeft namelijk aan dat volgens het wetsvoorstel de school het doubleren in 4 havo voor
vmbo-gl- en tl-leerlingen kan verbieden. Het wetsontwerp maakt een dergelijk doubleerverbod echter
juist onmogelijk!
Het kvv-verslag op de website (https://www.vvsl.nl/over-ons/organisatie/kringvoorzittersvergadering)
bevat de correcte tekst.
Ideeën en successen gevraagd
Onmiddellijk na de meivakantie begint de congrescommissie aan de programmatische
voorbereidingen van het VvSL-congres op donderdag 1 november. Wie over het programma wil
meedenken en meepraten is van harte welkom met ideeën over en suggesties voor onderwerpen,
een keynote speaker, een thema en namen van inleiders voor work/infoshops.
En het kán niet anders! Iedereen heeft in zijn of haar LOB/decanaatspraktijk ontwikkelingen of
activiteiten om gelukkig mee of misschien wel trots op te zijn. Wie wil deze successen of succesjes op
ons congres op enigerlei wijze delen met collega’s?
Het e-mailadres voor jouw inbreng in het verenigingscongres is secretaris@vvsl.nl.
Internetconsultatie Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo
Tot Pasen kon er gereageerd worden op het concept wetsvoorstel. In de vorige nieuwsbrief stonden
een link naar het wetsvoorstel en enkele punten uit het voorstel.
De VvSL heeft samen met de NVS-NVL op 28 maart met beleidsambtenaren op het ministerie van
OCW overleg gehad over het wetsvoorstel en bovendien met een schriftelijke reactie deelgenomen
aan de internetconsultatie. Alle 22 internetreacties (waaronder die van de VvSL en de NVS-NVL) lees
je op: https://www.internetconsultatie.nl/wetgelijkekansopdoorstroomvmbohavo/reacties.
Studiekeuzeconferentie 2018
Op donderdag 4 oktober 2018 organiseert Studiekeuze123 in Utrecht de Studiekeuzeconferentie
2018. Tijdens deze conferentie staat de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het
middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs centraal. Er worden zo'n 300 decanen,
studiekeuzebegeleiders, aansluitcoördinatoren en andere professionals die zich bezighouden met het
studiekeuzeproces verwacht. Wat zijn de huidige ontwikkelingen, wat is er mogelijk met onderwijsdata
en wat vinden studiekiezers? De komende maanden wordt het programma ingevuld. De keynote
speaker staat al vast. Dat is Lammert Kamphuis, filosoof, spreker en schrijver.
Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de Studiekeuzeconferentie Nieuwsbrief via
conferentie@studiekeuze123.nl. Inschrijven kan ook al. Klik daarvoor op inschrijven. Helaas is de
vroegboekkorting voorbij. De eerste 50 deelnemers hebben zich al gemeld. Deelname kost €135 per
deelnemer.
Decanendag Radboud Universiteit
De Radboud Universiteit organiseert op donderdag 17 mei a.s. de jaarlijkse Decanendag.
Het programma start om half 10 en wordt afgesloten met een lunch om 13.00 uur. In de middag kan
er optioneel deelgenomen worden aan een rondleiding over de campus onder begeleiding van
studenten. In presentaties van circa een half uur wordt in de ochtenduren een dwarsdoorsnede

getoond van wat de Radboud Universiteit te bieden heeft en waarmee ze zich bezig houdt: De titels
van de presentaties:
 Radboud Pre-University College of Society. Een nadere kennismaking!
 Stem op ons! Hoe onderzoek je de effectiviteit van politieke slogans?
 Philosophy, Politics and Society
 Leren van, door en met media: De bacheloropleiding Communicatiewetenschap
 Artificial Intelligence
 Supergeheugen - Leren als de Wereld Kampioen.
Aanmelding voor de Decanendag staat open tot en met 30 april 2018 (later aanmelden lukt
waarschijnlijk ook nog). Ga daarvoor naar de website voor schooldecanen van de Radboud
Universiteit, www.ru.nl/schooldecanen of klik direct op
Aanmelden Radboud Universiteit Decanendag 17 mei 2018.
Samenwerken met ouders aan LOB
Op 5 juni 2018 organiseert het Expertisepunt LOB de bijeenkomst ‘Samenwerken met ouders aan
LOB’.
De meeste vo- en mbo-scholen betrekken ouders bij het onderwijs. Op alle scholen worden geregeld
ouderavonden georganiseerd. Op vo-scholen is binnen het LOB-programma een beroepenmarkt of
speeddate vaak een onderdeel waar ook ouders een rol in spelen. Voor veel scholen is het echter
een uitdaging alle ouders te betrekken en hun bijdrage te laten aansluiten op het (LOB)
lesprogramma. Tijdens deze thematische kennisdelingsbijeenkomst word je geïnspireerd door diverse
sprekers op welke wijze je ouders een rol kunt laten spelen binnen je LOB-programma. Je krijgt een
praktische handreiking om hier concreet mee aan de slag te kunnen op je eigen school. In de
werksessies worden verschillende praktijkvoorbeelden over ouderbetrokkenheid in zowel vmbo,
havo/vwo als mbo gedeeld en ga je met elkaar in gesprek op welke wijze dit op de eigen school kan
worden ingezet.
De inspiratiebijeenkomst vindt plaats in Woerden en duurt van 10.00 – 16.00 uur. Deelname is gratis.
Voor meer informatie klik hier. Of ga direct naar 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.

