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29e Nationaal Decanensymposium UvA en HvA
Donderdag 20 september a.s. vindt het 29e Nationaal Decanensymposium georganiseerd door de
UvA en de HvA plaats in de Lutherse kapel aan het Singel in Amsterdam.
Het thema is dit jaar ‘De kunst van het kiezen’. Dagvoorzitter is Ruben Neuhaus. Het symposium
wordt geopend door Geleyn Meijer, sinds 1 juli jl. rector van de HvA. Sprekers zijn Frits Philips (o.m.
docent School of life), Geertje Hulzebos (voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond), Martje van
der Brug (schrijver), Jan Branzen (hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de
Radboud Universiteit) en Japke-d. Bouma (eindredacteur en columnist van het NRC). ’s Middags
worden er masterclasses verzorgd door Jouke Post (Bij wijze van spreken: de waarde van
metaforen), Thijs Launspach (Hoe help je leerlingen die niet kunnen kiezen, kiezen?), Saakje Bakker
(Faalkunde) en Nienke van Atteveldt (Het ontwikkelende adolescentenbrein op school). De kosten
voor deelname aan het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA bedragen 80 euro. Meer informatie
en de knop om je direct aan te melden vind je op hva.nl/decanensymposium.
Nabestellen Studiekeuzespecial 2018/2019
Van de nieuwste Studiekeuzespecial van DecaZine zijn 28.000 exemplaren gedrukt. Dat is gebeurd
op basis van de bestellingen die binnen waren op 6 juli jl. Na die deadline zijn er nog bestellingen
binnengekomen. Terwijl er geen voorraad meer is. Daarom overwegen wij bij de drukkerij een
nabestelling te doen. Uit kostenoverwegingen moet die wel een bepaalde omvang hebben. Wij willen
derhalve weten wie nog vergeten is de Studiekeuzespecial te bestellen of wie nog extra exemplaren
nodig heeft. Dat kun je ons laten weten via het bestelformulier dat op de homepage van onze website
staat. Daarop is een prijs vermeld van € 2,50, omdat het een nabestelling betreft. Op de homepage
staat trouwens ook een link naar de digitale versie van de Studiekeuzespecial.
Op donderdag 13 september tellen wij alle nabestellingen bij elkaar op. Wanneer het aantal dan
groot genoeg is, gaat er onmiddellijk een drukopdracht naar de drukkerij. De bestellers krijgen direct
daarop bericht met een tijdsindicatie van de aflevering (waarschijnlijk in week 39, de week van 24
september). Je krijgt ook een mailtje wanneer het bestelde totaalaantal te laag is om bij de drukkerij
een nabestelling te plaatsen. Bestellingen die binnenkomen nà 13 september worden niet in
behandeling genomen.
Bijeenkomst 'Toekomstgericht leren organiseren'
Op 27 september 2018 organiseert het Expertisepunt LOB in samenwerking met Marinka Kuijpers,
bijzonder hoogleraar 'Leeromgeving en Leerloopbanen in het (V)MBO' aan de Open Universiteit, de
LOB-Conferentie ‘LOB: Toekomst gericht leren organiseren’. Tijdens de conferentie komen
verschillende mogelijkheden om LOB-leerlijnen te organiseren aan bod. De conferentie is bedoeld
voor alle docenten, decanen, begeleiders in de beroepspraktijk, managers in vmbo, havo/vwo én mbo
en bedrijfsleven en vindt plaats te Bunnik. Kosten: € 50. Klik hier voor meer informatie, programma en
inschrijven.
Studiekeuzeconferentie 2018
Hoe begeleiden we de studiekiezer in de ontwikkeling tot een student die op zijn of haar plek is bij de
gekozen studie? Dit thema staat centraal tijdens de Studiekeuzeconferentie 2018 van

Studiekeuze123 op 4 oktober in Utrecht. Het thema wordt onder andere uitgediept in sessies over
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, ervaringen van eerstegeneratiestudenten en regionale
samenwerking mbo-hbo en vo-ho. Ook is er een sessie over het effect van de vernieuwingen door de
Wet Kwaliteit in Verscheidenheid die door Barbara Dresen (bestuurslid van de VvSL) samen met Erik
Fleur van DUO wordt verzorgd. Bekijk hier het volledige programma.
De populaire scholierenwebsite Scholieren.com heeft, in opdracht van Studiekeuze123, 1.060 havoen vwo-scholieren in een uitgebreide peiling vragen gesteld over het maken van een studiekeuze.
Wat vinden scholieren het moeilijkst aan het kiezen van een studie? Waardoor ervaren ze
(studie)keuzestress? Wie is er volgens hen verantwoordelijk voor goede studievoorlichting? De
uitkomsten van de peiling worden gedeeld en besproken met de deelnemers aan de
Studiekeuzeconferentie 2018 waarvoor aanmelding nog mogelijk is.
Webinar Studiefinanciering
DUO organiseert op donderdag 4 oktober om 19.30 uur een webinar over studiefinanciering. Een
webinar is een live-uitzending via internet, waarin een panel zaken m.b.t. studiefinanciering uitlegt en
waar je via chat direct vragen kunt stellen. Je moet je daarvoor wel aanmelden. Voor meer informatie:
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp. Het webinar is ook na de uitzending nog te
bekijken. Eventuele vragen worden dan per e-mail beantwoord.
Een derde groep voor VvSL-cursus startende decanen havo/vwo?
Inmiddels zijn de twee geplande VvSL-cursussen voor startende decanen havo/vwo volgeboekt. De
eerste is gestart op 21 juni, de tweede heeft de eerste cursusdag op 15 november.
Er komen echter nog steeds aanmeldingen voor onze cursus voor startende decanen binnen. In
overleg met cursusleidster Martine Buijsen hebben wij daarom besloten om te proberen tot een derde
cursusgroep te komen. Deze groep zal dan in het voorjaar van 2019 starten. Dat kan voor cursisten
een voordeel betekenen. De eerste ervaringen in de decanenpraktijk zijn immers opgedaan en deze
kunnen dan in de cursus worden ingebracht. Bovendien kan de cursusinhoud dankzij die ervaringen
bij bepaalde onderwerpen wellicht nog meer diepgang krijgen.
Het doorgaan van de derde cursusgroep is wel afhankelijk van het aantal aanmeldingen daarvoor.
Een (vooraf afgesproken) verantwoorde groepsgrootte is namelijk mede bepalend voor de door de
vereniging gewenste kwaliteit van haar cursussen.
Ben je dus laat als nieuwe decaan aangewezen, hoor je nu pas van deze VvSL-cursus, is je
schoolleiding laat met het toewijzen van het benodigde budget, heb je eerst je rooster afgewacht of
past de periode van de derde groep je beter, dan is dit dé gelegenheid om je aan te melden voor
onze basiscursus voor schooldecanen havo/vwo.
De uitgebreide informatie over en het aanmeldingsformulier voor de cursus vind je op
https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-cursussen/startende-decanen/.
VvSL-congres op 1 november
In juni had onze keynote speaker donderdag 1 november nog vrij in zijn agenda. Geluk voor de
congrescommissie, want voor boeiende keynote speakers is met name november een drukke maand!
Bij de samenstelling van het work/infoshopprogramma beschikte de congrescommissie over een
shortlist met ongeveer 50 onderwerpen. Dat maakt kiezen moeilijk. Het uiteindelijke programma bevat
uiteraard ”klassiekers”, maar de actualiteit is eveneens ruim vertegenwoordigd. Stress bij jongeren,
timemanagement in het onderwijs, selectie, de nieuwe privacywetgeving en LOB, de VvSL-visie op
goede LOB, LOB-beleid in het schoolplan, het komt allemaal aan de orde.
Kortom, over enkele weken kun je een congresprogramma verwachten dat voor starters en (meer)
ervaren collega’s heel aantrekkelijk is. Dan kun je je ook digitaal aanmelden. Houd dus je mailbox en
de VvSL-website in de gaten en blokkeer in je agenda alvast donderdag 1 november!

Backstage in de wereld van wetenschap en technologie
Ook dit jaar organiseert NEMO met steun van het ministerie van OCW het evenement Weekend van
de Wetenschap. Op 6 en 7 oktober kan het publiek door het hele land backstage bij bedrijven,
instituten, universiteiten, (onderzoeks)instellingen en musea om live wetenschap en technologie te
beleven. Kennis wordt gedeeld door de meest uiteenlopende activiteiten: van lezingen tot
experimenten en rondleidingen. In één weekend krijgt iedereen, van jong tot oud en van alle
opleidingsniveaus, de kans om op méér dan 350 locaties te ervaren hoe boeiend, inspirerend en
innoverend wetenschap en technologie zijn en wat deze vakgebieden bijdragen aan de samenleving.
Een bezoek aan het Weekend van de Wetenschap kan een waardevolle bijdrage leveren aan het
keuzeproces van leerlingen. Zij kunnen informatie en inspiratie opdoen voor de keuze van hun profiel
en/of vervolgopleiding en bovendien kennismaken met soms ongekende baanmogelijkheden door
een kijkje te nemen bij deelnemende organisaties. Zo kan de scholier backstage bij het Dutch Institute
for Fundamental Energy Research (DIFFER) in Eindhoven, zich oriënteren op diverse studies bij de
Hanzehogeschool Groningen of plaatsnemen achter een robotarm bij Larsen & Buhl in Zeewolde.
VvSL-brief over decentrale selectie
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 de VvSLnieuwsbrief nummer 9 van 18 mei 2018.
Het LAKS en de studentenorganisaties ISO en LSVb gaven in hun reactie aan blij te zijn met onze
brief, omdat ook bij hen de decentrale selectie kritische aandacht heeft.
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. Met onze stelling dat een leerling
wettelijk recht heeft op meerdere selectiemomenten (ook ingeval van overmacht) zijn beide
organisaties het helemaal eens. Daarbij geven de VSNU en de Vereniging Hogescholen aan dat
schooldecanen aan de bel moeten trekken wanneer een ho-instelling hiermee 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.
Ons pleidooi om bij het gebruik van overgangscijfers in de selectieprocedure landelijk eenduidige
regels te hanteren, raakt de autonomie van de ho-instellingen. Dit punt in onze brief is slechts als
aanbeveling doorgegeven naar de verantwoordelijken op instellingsniveau. Als decanen weten wij
echter hoeveel eigenwijsheid daar zit! Misschien kunnen wij door persoonlijke actie of via de eigen
kring op basis van overtuigen en daarin volhouden de universiteiten en hogescholen zover krijgen dat
de door ons gewenste eenduidigheid ontstaat. Als vereniging zullen onze vertegenwoordigers bij het
LICA en het Aansluitingsplatform VSNU aandacht voor de decentrale selectieproblematiek blijven
vragen.
Studielink in een nieuwe jas
De afgelopen anderhalf jaar is er hard gewerkt aan het herbouwen van Studielink. Op maandag 1
oktober a.s. sluit het ‘oude’ Studielink en de applicatie zal dan tot en met 9 oktober niet bereikbaar
zijn. Op woensdag 10 oktober gaat het nieuwe Studielink live. Het nieuwe Studielink is
gebruiksvriendelijker en moderner en werkt nagenoeg hetzelfde. Het aanmaken van een Studielinkaccount verloopt echter voor nieuwe studenten iets anders dan in het huidige Studielink. Wanneer
een toekomstige student straks een Studielink-account aanmaakt, logt hij (of zij) in met DigiD en
ontvangt hij vervolgens een e-mail met een link om het account te activeren. Bij dat activeren komt de
student in een flow waarvan het indienen van een verzoek tot inschrijving voor een studie een vast
onderdeel is. Het is straks dus niet mogelijk om een Studielink-account te activeren zonder gelijk aan
te geven welke studie je wil gaan volgen.
Tegen de livegang van het nieuwe Studielink zullen er op info.studelink.nl nieuwe stappenplannen te
vinden zijn van alle processen. Ook zal tegen die tijd de Studielink VRAAGbaak zijn aangepast aan

het nieuwe Studielink. En voor vragen over Studielink kun je natuurlijk altijd terecht bij het Studielink
Kenniscentrum: kenniscentrum@studielink.nl.
Kosten voor selectieprocedures
Hogescholen en universiteiten mogen aan aanstaande studenten geen kosten in rekening brengen
voor de selectieprocedure. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs mag namelijk niet beperkt
worden door een financiële bijdrage voor de deelname aan een selectieprocedure. Zie VvSLnieuwsbrief nummer 4, 20 december 2016.
Een brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer van 11 juli jl. schept o.a. duidelijkheid
over de bij lerarenopleidingen met extra aanvullende eisen vereiste verklaring omtrent gedrag (VOG),
het sportmedisch advies bij (sport)opleidingen met aanvullende eisen en de sufficiëntie- en
deficiëntietoetsen. In de ministeriële brief wordt onderbouwd dat de kosten voor een VOG en het
sportmedisch advies voor rekening van de student komen. Ook bij sufficiëntie- en deficiëntietoetsen
acht de minister het redelijk dat de aspirant-student daarvoor een vergoeding betaalt.
Sectorakkoord VO geactualiseerd
Het kabinet en de VO-raad hebben het Sectorakkoord 2014-2017 ‘Klaar voor de toekomst! Samen
werken aan onderwijskwaliteit’ geactualiseerd voor de jaren 2019 en 2020. De term LOB komt in het
hele stuk niet voor. Of het moet bij ambitie 3 ‘Brede vorming voor alle leerlingen’ begrepen zijn onder
Doelstelling doorstroom ‘Leerlingen stromen goed voorbereid door naar het vervolgonderwijs’. De
realisatie van deze doelstelling moet worden afgemeten aan de feitelijke doorstroomdata en het
aantal scholen dat het plusdocument meegeeft.
Wat in de politiek en bij de vereniging van VO-scholen met de mond beleden wordt over het belang
van LOB, is dus niet specifiek terug te vinden in de geformuleerde ambities. Het is aan het veld om in
overleg met de schoolleiding en samen met het team LOB (nog) beter op de kaart te zetten en van
een stevige kwaliteitsimpuls te voorzien. Op de homepage van de VvSL staat onder Snel naar … een
aantal basisdocumenten dat je bij jouw ambities op schoolniveau van dienst kan zijn, zoals de VvSLKwaliteitsstandaard decaan/loopbaanbegeleider, de VvSL-visie op goede LOB en de LOBurenformule.
LOB-wegwijzers
Van onderwerpen rondom wet- en regelgeving heeft het Expertisepunt LOB ‘wegwijzers’ ontwikkeld.
De wegwijzers geven duidelijkheid over wat moet en wat mag met betrekking tot LOB.
Beschikbaar zijn:
* de Wegwijzer Loopbaandossier,
* de Wegwijzer Plusdocument en
* de Wegwijzer LOB en privacy.
Op de website van het Expertisepunt LOB (www.expertisepuntlob.nl) vind je de wegwijzers onder het
tabblad Materialen bij LOB-materialen met de zoekterm ‘wegwijzers’.
Handreiking Succesvolle overgang van vo naar ho
In de overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar het ho is de leerling met een
ondersteuningsbehoefte extra kwetsbaar. Het onderwijs verandert, er wordt van studenten een meer
proactieve houding verwacht, de zorgcoördinator wordt studentendecaan, en zo meer. Dertig procent
van de ho-studenten heeft een handicap of chronische ziekte. Tien procent van het totaal aantal
studenten wordt in de studie belemmerd door deze handicap of chronische ziekte. Deze studenten
vallen bovendien twee keer zo vaak uit als studenten zonder ondersteuningsbehoefte.
Het Steunpunt Passend Onderwijs, het Nederlands JeugdInstituut en het Expertisepunt
Handicap+Studie hebben de Handreiking Succesvolle overgang van vo naar ho ontwikkeld. De
handreiking is bedoeld voor onderwijsprofessionals in het vo die leerlingen met een

ondersteuningsbehoefte begeleiden bij hun overstap naar het ho. De handreiking:
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/handreiking-succesvolle-overgang-van-vo-naar-ho/.
Subsidie doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo aanvragen tot 1 oktober
Vorig jaar is er een subsidieregeling van kracht geworden op grond waarvan geld kan worden
aangevraagd om programma’s die de doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo bevorderen te
bekostigen. De aanvraagdeadline voor programma’s gericht op schooljaar 2018-2019 en 2019-2020
is 1 oktober a.s. Zie voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroom-vmbo-mbo-havo.
Wijziging regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
Bijna zoals te doen gebruikelijk is de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs aan het begin
van het nieuwe school/studiejaar weer gewijzigd. Deze wijziging heeft m.n. betrekking op de
toevoeging van een groot aantal Associate Degree-opleidingen. Nadere bestudering van de
vooropleidingseisen die hier gesteld worden leert dat bijna alle AD-opleidingen met heel veel profielen
havo en vwo toelaatbaar zijn, dus zonder nadere eisen. Als een leerling een havo- of vwo-diploma
heeft gehaald, maar besluit toch een hele andere kant op te willen gaan, is een start met een ADopleiding wellicht een optie. Klik hier voor de integrale regeling zoals geldend vanaf 1 september
2018 (voor het studiejaar 2019-2020).
Universiteiten verdienen aan internationale studenten
De laatste tijd is er in de pers veel te doen over de toevloed aan buitenlandse studenten en het
gebruik van de Engelse taal als instructietaal. Uit de jaarverslagen over 2017 van de universiteiten
blijkt overduidelijk dat het voor de universiteiten heel aantrekkelijk is om buitenlandse studenten aan
te nemen, vooral als ze van buiten Europa komen!
Met name de collegegelden van studenten van buiten de Europese Unie en vanuit de niet-EERlanden tikken aan. Zij betalen gemiddeld ruim € 8.000 instellingscollegegeld per jaar voor een
bachelor en zo rond de € 15.000 voor een master. Deze studenten leveren per saldo ook meer op
dan een bekostigde Europese of Nederlandse student.
Instellingen geven deels aan de instroom van buitenlandse studenten volgend jaar te willen beperken,
maar er zijn juist ook instellingen die aangeven de buitenlandse instroom nodig te hebben en die
willen juist het aandeel buitenlandse studenten laten groeien.
Meer lezen: https://www.scienceguide.nl/2018/08/universiteiten-verdienen-veel-aan-internationalestudenten/

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.

