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VvSL-congres op 2 november
Binnen een week na publicatie van het programma was al ongeveer driekwart van de beschikbare
deelnemerscapaciteit door leden en niet-leden gereserveerd. En de aanmeldingen voor het congres
met het thema ‘Een goede studiekeuze, een kwestie van geluk?’ blijven binnenkomen.
Wil je dus zeker zijn van deelname, dan raden wij je aan met aanmelden niet te wachten tot na de
herfstvakantie! Alle informatie over het congres en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op
https://www.vvsl.nl/professionalisering/congres/informatie.
VvSL-missie en –visie
Al enkele weken staan de verenigingsmissie en –visie van de VvSL op de website. Zie
https://www.vvsl.nl/over-ons/missie-en-visie. De missie en visie zelf staan in een cursief lettertype.
Daaronder is een uitwerking van de missie respectievelijk visie opgenomen.
Het bestuur is heel benieuwd naar reacties van leden op de geformuleerde missie en visie. Herken je
je als lid in de missie en visie? En waaraan zou het bestuur op basis daarvan (extra) aandacht
moeten geven? Welke prioriteiten zou het bestuur volgens jou moeten stellen?
Reacties per e-mail zijn welkom op secretaris@vvsl.nl. Het congres op 2 november is natuurlijk ook
een prima gelegenheid om het bestuur te laten weten wat je van de missie en visie vindt en/of wat het
bestuur daarmee nieuw, méér, beter zou moeten doen.
Gezocht: bestuurslid
In de algemene ledenvergadering op 2 november treedt Jeroen Meijer af als voorzitter van de VvSL.
Hij neemt ook afscheid van het bestuur.
Onder het voorzitterschap van Jeroen is de vereniging in enkele jaren uitgegroeid tot een
professionele organisatie met een fors aantal leden en met een zeer uitgebreid netwerk. Er zijn geen
ontwikkelingen op LOB-gebied waarbij de VvSL niet is betrokken. Er zijn dus volop activiteiten en
werkzaamheden in en voor het bestuur. Daarom willen wij na het aftreden van Jeroen het bestuur
weer snel op volle sterkte hebben. Wij zijn derhalve op zoek naar een bestuurslid met een voachtergrond dat zich in een leuk en enthousiast team wil inzetten voor de vereniging, voor LOB en
uiteindelijk voor honderdduizenden leerlingen op (vooral) havo/vwo. Secretaris René van Schie
(secretaris@vvsl.nl) kan je alle informatie geven over het bestuurswerk en de mogelijkheden om je
daarop te oriënteren. Via hetzelfde e-mailadres kun je ons je belangstelling voor de bestuursfunctie
laten weten en dat hoeft beslist niet in de vorm van een sollicitatiebrief met cv.
Nieuwe aanpassing doorstroomrechten
Wederom zijn er wijzigingen te melden op de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. Het
betreft in de eerste plaats wijzigingen in bijlage B die verband houden met de economieconversie in
het hbo. Het ministerie van OCW heeft met de hogescholen afgesproken dat voor iedere sector met
vaste regelmaat sectorale verkenningen worden uitgevoerd samen met het werkveld om er voor te
zorgen dat het opleidingenaanbod blijft aansluiten op de maatschappelijke en professionele
ontwikkelingen. Eerder heeft onder regie van de Vereniging Hogescholen een sectorbrede
herordening in de hbo-Technieksector plaatsgevonden. Deze techniekconversie heeft als voorbeeld
gediend voor de herordening van de hbo-Economiesector. De 21 bekostigde hogescholen met

economie-opleidingen hebben met de Vereniging Hogescholen een voorstel gemaakt voor een
sectorbrede conversie van die bacheloropleidingen met als ingangsdatum 1 september 2018. In dat
voorstel is het aantal economieopleidingen teruggebracht van 50 naar 30 ten behoeve van een
transparanter en robuuster aanbod, betere keuzemogelijkheden voor studenten en meer flexibiliteit
voor hogescholen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de kennissamenleving. Met deze
wijziging zijn de nieuwe opleidingen opgenomen in de Regeling aanmelding en toelating hoger
onderwijs.
In de tweede plaats is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de opleidingsnamen in de Regeling
aanmelding en toelating in lijn te brengen met de formulering van de opleidingsnamen in het Centraal
register hoger onderwijs (hierna: Croho). Het croho is immers leidend.
Tot slot zijn enkele technische reparaties en verbeteringen in de artikelen aangebracht. Voor details
wordt verwezen naar de toelichting op de wijzigingsregeling. De wijzigingen zijn inmiddels
opgenomen in de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs zelf.
Decanendag Zuid-Holland op donderdag 26 oktober a.s.
Op donderdag 26 oktober vindt de jaarlijkse Decanendag Zuid-Holland plaats in het gebouw van
Hogeschool Inholland Delft.
In het ochtendprogramma staan twee lezingen centraal:

‘Werk verandert: 21st century skills in de praktijk’ door Dr. Petra Biemans, lector HRM en
Persoonlijk Ondernemerschap van Hogeschool Inholland’;

‘Effectief LOB is té complex en niet te doen. Toch?’ door drs. Roeland Stehmann,
organisatieadviseur en trainer bij de Loopbaangroep.
In de middag staan er infosessies op het programma over o.a. decentrale selectie,
talentenprogramma’s, decaan als scout voor de pabo, flexibel studeren, nieuwe en bekend
veronderstelde opleidingen en ontwikkelingen met betrekking tot de doorstroom mbo-hbo.
Daarnaast is er aandacht voor specifieke programma’s zoals het project ‘Voor de Poort’ en het project
‘Kick Start College’.
Voor meer informatie en aanmelden: www.inholland.nl/decanendag. Ook decanen uit andere
provincies zijn van harte welkom!
Expertisepunt LOB bij VO-raad van start
Vanaf 1 juli is het Expertisepunt LOB VO-MBO, een initiatief van VO-raad en MBO Raad, actief en
digitaal te vinden op www.expertisepuntlob.nl. Het expertisepunt ondersteunt vo- en mbo-scholen bij
het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen in het voortgezet onderwijs
(vmbo, havo en vwo) en studenten in het mbo. Het beperkt zich dus niet, zoals de naam wellicht doet
vermoeden, tot de doorstroom vo-mbo. Scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over
de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen
(vo-mbo-ho). De website bundelt niet alleen alle beschikbare informatie van bijvoorbeeld de
stimuleringsprojecten, maar presenteert ook nieuwe informatie over LOB, zoals informatie over
actuele wet- en regelgeving, handreikingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van loopb
aanoriëntatie en -begeleiding.
VvSL-training LOB-gesprekken voeren
Voor deze nieuwe VvSL-training, verzorgd door Annemiek Jonker, hebben wij een aantal
aanmeldingen ontvangen. Er zijn er echter nog méér nodig om de tweedaagse training (op 23
november en 18 januari) van start te kunnen laten gaan. Meld je daarom nog vóór de herfstvakantie
aan voor deze training gespreksvaardigheden die wij op verzoek van onze leden hebben ontwikkeld.
Voor uitgebreide informatie en het aanmeldingsformulier zie
https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/lob-gesprekken-voeren.

VvSL-scholing
De eerste cursus voor startende decanen havo/vwo van dit schooljaar wordt deze week afgesloten.
De eerste groep Leiding geven aan LOB heeft alweer twee trainingsdagen achter de rug.
Voor de cursus voor startende decanen havo/vwo is de start van een tweede groep (op 16 november)
definitief. Er is daarvoor nog een beperkt aantal deelnemersplaatsen beschikbaar. Zie
https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/startende-decanen.
De start van de tweede trainingsgroep Leiding geven aan LOB op 14 december hangt nog af van het
aantal aanmeldingen (zie de vorige nieuwsbrief). Zie https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvslcursussen/leiding-geven-aan-lob.
Doorstuderen of een tussenjaar?
Goede voorlichting over een tussenjaar is voor alle leerlingen waardevol. Het zal een jongere veel
opleveren, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Wanneer is een tussenjaar een goed idee en
wanneer niet? En hoe geeft de leerling zelf sturing en een waardevolle invulling aan een tussenjaar?
De ééndaagse training over dit onderwerp wordt onder de vlag van de NVSNVL Academie gegeven
door Daniëlle Vogels. Met de NVS-NVL is de afspraak gemaakt dat VvSL-leden tegen het ledentarief
aan deze training kunnen deelnemen. Informatie: https://www.nvs-nvl.nl/academie/cursusaanbodloopbaanbegeleiding/training-cursus/2051-tussenjaar-help-leerlingen-en-ouders-op-weg-vo-en-mbo.
Masterclasses VO-raad
De VO-raad organiseert binnenkort twee voor decanen interessante masterclasses. De eerste gaat
over doorstroom van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Deze vindt plaatsop dinsdag 7
november van 15.00 uur tot 19.00 uur in het gebouw van de Universiteit Wageningen.
Tijdens deze masterclass staan de vragen ‘Wat kan het voortgezet onderwijs doen voor een
succesvolle doorstroom van hun leerlingen met een ondersteuningsbehoefte naar het
vervolgonderwijs?‘, ‘Wat kan het vervolgonderwijs hierin betekenen?’ en ‘Welke rol heeft de
(aankomende) student hier zelf in?’ centraal. Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden:
https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/masterclass-succesvolle-doorstroom-voor-leerlingen-met-eenondersteuningsbehoefte. De VO-raad heeft ons nadrukelijk laten weten dat decanen bij deze
masterclass zeer welkom zijn, ook al staat op de aanmeldingspagina vermeld dat de masterclas m.n.
bedoeld is voor schoolleiders, leidinggevenden van samenwerkingsverbanden en zorgcoördinatoren.
De tweede masterclass gaat over de doorstroom havo-hbo en vindt plaats op donderdag 23
november van 16.00 tot 19.00 uur in theater De Slinger in Houten. Tijdens deze masterclass nemen
Jan Bogerd (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht) en Jeannette Postema
(beleidsadviseur Aansluiting vo-hbo Hanzehogeschool Groningen) de deelnemers mee in de
oorzaken van switch en uitval van havisten in het hbo én wat hbo-instellingen en vo-scholen hieraan
kunnen doen. Er wordt ingezoomd op de schoolpraktijk: Wat kan een havo-school doen om een
goede doorstroom te bevorderen? De masterclass wordt afgesloten met een paneldiscussie.
Meer informatie en aanmelden: https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/masterclass-doorstroom-havohbo .
Decentrale selectie in de praktijk
15 januari is de uiterste datum voor aanmelding voor fixusstudies. Daarna start de decentrale
selectieroulette, die na het eerste tijdvak centraal examen wordt vervolgd met het studiekeuzecheckof matchingscircus. Leerlingen zullen vrij moeten vragen om onder schooltijd deel te kunnen nemen
aan selectie- en matchingsactiviteiten.
De ervaringen met het hele circus hebben vorig jaar helaas lang niet altijd tot vreugde en inspiratie
geleid. Er waren leerlingen die op 18 januari een uitnodiging kregen voor 1 februari met daarbij 80
pagina’s leesvoer. Daarmee was bij de planning van de toetsweek geen rekening gehouden! Ook

kreeg een leerling een toets van 20 vragen met daarbij als begeleidend commentaar: “Als je inschat
hiervan minder dan 15 goed te hebben, heeft vervolg van deze dag weinig zin …”.
Wij kunnen ons voorstellen dat meer decanen praktijken te horen hebben gekregen die leiden tot een
licht verhoogde hartslag. Maar wellicht zijn er juist ook hele mooie voorbeelden te melden, zoals
leerlingen die tijdens de selectie- of matchingsactiviteit kennis hebben gemaakt met hun toekomstige
medestudenten en daar nu in het eerste semester de vrolijke vruchten van plukken.
Omdat de redactie van DecaZine van plan is de komende tijd aandacht te besteden aan de praktijk
van decentrale selectie en studiekeuzecheck en de eventuele psychologische effecten op de
leerlingen (hoe gemotiveerd ga je nog je examen is als je toekomstdroom net aan duigen is
gevallen?), hierbij de oproep om voorbeelden van mooie en minder mooie selectie- en
matchingspraktijken aan ons te melden. Je kunt dit doen door te mailen naar decazine@vvsl.nl.
Curriculum.nu
In de vorige nieuwsbrief ben je uitgebreid geïnformeerd over curriculum.nu. De aanmeldingstermijn
voor de ontwikkelteams sluit op 13 oktober. Graag hoort het bestuur (via secretaris@vvsl.nl) welke
collega’s zich hebben aangemeld voor een ontwikkelteam, zodat zij daarin het belang van LOB
kunnen inbrengen.
Inmiddels heeft het bestuur met de organisatie rond curriculum.nu afspraken gemaakt waardoor de
VvSL, samen met de NVS-NVL, toch betrokken wordt bij de curriculumvernieuwing in het po en vo.
Functiedecanen konden zich niet aanmelden voor een ontwikkelteam, terwijl ze vaak zeer deskundig
zijn en over een duidelijke visie op LOB (ook in de toekomst) beschikken. Daarom vragen wij
functiedecanen met belangstelling voor de curriculumherziening zich te melden bij het bestuur. Dat
geldt uiteraard ook voor docent-decanen die samen met het bestuur willen werken aan goed LOB in
de toekomst.

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.

