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Kwaliteitsagenda LOB VO
30 November is de ‘Kwaliteitsagenda LOB VO gelanceerd. Deze agenda is de uitwerking van de motie
Duisenberg uit november 2016 waarin de regering wordt verzocht om te komen tot landelijke normen
voor loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten. De Kwaliteitsagenda LOB VO is
gepubliceerd samen met een ministeriële brief over LOB, de Ambitie-agenda LOB voor het mbo en
Afspraken t.b.v. studiekeuzeactiviteiten (van het ho).
De kwaliteitsagenda is ontstaan in overleg tussen de VO-raad, het LAKS, de NVS-NVL en de VvSL,
ondersteund door het ministerie van OCW. De bedoeling is dat scholen deze agenda gebruiken bij het
realiseren van hun ambities op LOB-gebied.
De kwaliteitsagenda beschrijft de aspecten die aan de basis staan van goede LOB: beleid, activiteiten,
begeleiding en kwaliteitsbewaking. Het Expertisepunt LOB kan scholen ondersteunen door het delen
van bewezen praktijkvoorbeelden, instrumenten en kennis op het gebied van LOB. Scholen kunnen er
terecht met vragen over de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over
LOB op de overgangen (vo-mbo-ho).
Het LAKS en de VO-raad zullen in de komende drie jaar eenmaal per jaar bijeenkomen om de voortgang
van de Kwaliteitsagenda LOB te bespreken. Het bovensectoraal expertisepunt LOB zal hiervoor
gegevens verzamelen met behulp van een monitor.
Kort samengevat staat er in de kwaliteitsagenda het volgende:
 LOB-beleid wordt vastgelegd in het schoolplan
 scholen organiseren een samenhangend LOB-programma waarbij ze rekening houden met het
keuzeproces van de leerling
 scholen organiseren voldoende LOB-activiteiten
 de scholier blijft uiteraard zelf (mede)verantwoordelijk voor LOB; een school mag dus ook een
inspanningsverplichting formuleren
 de school evalueert het LOB-beleid met de MR en neemt daarin leerlingtevredenheid mee
 binnen de school is deskundigheid over LOB in huis of de scholen gaan zich hierop verder
professionaliseren.
Download de Kwaliteitsagenda LOB VO. Wordt vervolgd.
Curriculum.nu
Het kan niemand ontgaan zijn dat het project Curriculum.nu (het vervolg op Onderwijs2032) over enkele
jaren voor het po en vo een vernieuwd curriculum moet gaan opleveren. In de eerste twee
nieuwsbrieven van dit cursusjaar en in de laatste van het vorige is hieraan aandacht besteed.
In contacten met leden blijkt ons echter dat niet iedereen goed op de hoogte is van het project en het
belang ervan. De projectorganisatie beschikt met www.curriculum.nu over een uitgebreide, duidelijke en
steeds actuele website die over allerlei aspecten van het project veel informatie biedt.
Curriculum.nu – een oproep
Op korte termijn wordt bekend welke leraren en schoolleiders de negen ontwikkelteams gaan vormen en
aan het werk gaan aan de curriculumherziening voor het po en vo. Het bestuur van de VvSL hoort graag
(via secretaris@vvsl.nl) welke leden-decanen/loopbaanbegeleiders vanuit hun schoolvak deel uitmaken

van een ontwikkelteam. De vereniging is namelijk samen met de NVS-NVL ook betrokken bij de
curriculumherziening.
Inmiddels hebben zich (in een mooie mix van docent-decanen en functiedecanen) zeven leden bij ons
gemeld die willen meedenken en meedoen met het bestuur om LOB straks die plaats en inhoud te
geven in het curriculum waarop onze leerlingen recht hebben. Samen met de projectgroep (van VvSL en
NVS-NVL), onze eigen meedenkers en –doeners en hopelijk een aantal leden in een ontwikkelteam
willen wij ons sterk maken voor goed LOB en een stevige positie van ons vak in de toekomst.
Faces of Science
Op deze plek is al eerder aandacht besteed aan het project Faces of Science. Faces of Science heeft
zich gepresenteerd op een kringvoorzittersvergadering en mogelijk ook in den lande bij
kringvergaderingen. Faces of Science is een online-plek waar bezoekers aan de hand van filmpjes,
blogs en artikelen over het onderzoek een kijkje in de wereld van de onderzoeker krijgen. Doel is
promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en vooral aan jongeren die
staan voor een studiekeuze te laten zien wat het leven als wetenschapper inhoudt en ze zo kennis te
laten maken met aansprekende rolmodellen.
Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink. Het project
wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.
Onlangs zijn er zijn nieuwe ‘Faces’ begonnen, waaronder een paleoklimatoloog, een taalwetenschapper
en een milieuwetenschapper. Maar ook oude Faces laten van zich horen, zoals Liza Cornet die een
filmpje maakte over haar loopbaan na haar promotie. Kortom, tijd om weer eens te kijken en vooral je
leerlingen te laten kijken: https://www.nemokennislink.nl/facesofscience.
Succesvol doorstromen, dat doen we samen!
Donderdag 11 januari 2018 organiseert het Expertisepunt LOB een landelijke ‘inspiratie-bijeenkomst’
voor LOB-coördinatoren, loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, beleidsmedewerkers
LOB, schoolleiding en directie. Op deze LOB-themabijeenkomst staat het samenwerken én doorstromen
tussen het vo en mbo en tussen vo/mbo en ho centraal. De inspiratiedag duurt van 10.00 tot 16.00 uur
en vindt plaats in Woerden. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waar twee key-note
sprekers een verdiepend kader zullen bieden over boundary crossing en keuzes maken. Daarna kun je
sessies met praktijkvoorbeelden volgen over verschillende onderwerpen, zoals:
• Samenwerken aan LOB in de regio
• Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossier
• Doorstromen naar hoger onderwijs
Deelname is gratis, maar als je niet komt of je te laat afmeldt zonder goede reden, wordt er 50 euro ex
btw in rekening gebracht. Het aantal plaatsen is beperkt en aanmelden kan tot 5 januari, 23.00 uur. Zie
voor meer details het programma. Daar vind je ook de knop om je aan te melden.
Brief minister aan eindexamenkandidaten
Als één van de laatste daden heeft voormalig minister Bussemaker eind oktober een brief verstuurd aan
alle eindexamenkandidaten. Wellicht heb je hierover gehoord van leerlingen. Hieronder een link naar de
bewuste brief: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-enwetenschap/documenten/brieven/2016/11/18/brief-over-studeren-aan-hogeschool-of-universiteit.
Doorstuderen of een tussenjaar?
De volgende ééndaagse training over dit onderwerp (zie nieuwsbrief nummer 2, 12 oktober 2017) staat
gepland op 19 april in Zwolle. Alle informatie hierover is te vinden op https://www.nvsnvl.nl/academie/cursusaanbod-loopbaanbegeleiding/training-cursus/2051-tussenjaar-help-leerlingen-enouders-op-weg-vo-en-mbo.

Scholieren meer carrièrebewust, maar minder stressbestendig
Scholieren zijn meer en serieuzer bezig met hun toekomstige studie en carrière dan acht jaar geleden.
Vooral vwo- en havo-meisjes. Zo vinden scholieren het nu belangrijker om met een studie carrière te
maken dan in 2009. Toen vonden scholieren ‘een leuke studie’ belangrijker. Meer scholieren willen nu
ook hoge cijfers halen. Daar staat tegenover dat scholieren minder stressbestendig zijn geworden. Dat
blijkt uit een groot onderzoek onder 130.000 havo- en vwo-bovenbouwscholieren, uitgevoerd door
Qompas, een bedrijf dat is gespecialiseerd in studie-, beroeps-, en carrièrekeuze. De gegevens
betreffen de periode 2009 - 2017. Qompas heeft scholieren gedurende acht jaar stellingen voorgelegd
over studiekeuze, carrière en studiehouding. De resultaten daarvan zijn geanalyseerd en in een
onderzoek verwerkt.
Daaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de scholieren (70 procent) niet vaak kiest voor een studie
met onduidelijke carrièreperspectieven. Havo-jongens doen dat het minst en vwo-meisjes het meest.
Drie keer zoveel havo-jongens als vwo-meisjes kiezen voor de makkelijkste opleiding als ze uit
meerdere onderwijsinstellingen kunnen kiezen.
Tegelijkertijd zijn scholieren in 2017 veel minder stressbestendig dan in 2009. Dat zien we opnieuw het
duidelijkst bij vwo- en havo-meisjes. Ongeveer de helft van de scholieren (vooral havo-jongens). geeft
aan zich moeilijk op meerdere dingen tegelijk te kunnen concentreren. Er lijken dus ook risico’s te zitten
aan de toegenomen ambities van scholieren.
Voor meer info: Boris Eustatia (Directeur Qompas) bpa@qompas.nl en Mayke Calis
(Onderzoek/Communicatie) mca@qompas.nl.
Grote knelpunten verwacht op arbeidsmarkt bij techniek, zorg en onderwijs
Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 groeien. Dat komt neer op een
werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1,0% per jaar. Hbo’ers en wo’ers hebben tot 2022 de beste
arbeidsmarktperspectieven. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de
arbeidsmarktperspectieven (zeer) goed op alle niveaus, van mbo tot wo. Werkgevers zullen ook de
komende jaren voornamelijk moeite hebben om vacatures in te vullen voor technisch en ICT-personeel.
De grootste werkgelegenheidsgroei wordt verwacht voor de zorg, groothandel, specialistische zakelijke
dienstverlening en bouwnijverheid. De economische groei, vooral in de bouw, voedt de vraag naar
technisch geschoold personeel. Dit is de belangrijkste conclusie in het rapport ‘De arbeidsmarkt naar
opleiding en beroep tot 2022’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de
Universiteit Maastricht. Ondanks de groeiende toestroom van gediplomeerden uit de richtingen techniek
en informatica, blijven de knelpunten groot. Dit heeft deels te maken met het gegeven dat lang niet alle
technisch gediplomeerden een baan zoeken in de techniek. Mede door de stijging van de zorguitgaven
worden er ook problemen verwacht in de personeelsvoorziening voor functies op zowel hoog als
middelbaar niveau in de zorgsector: artsen, fysiotherapeuten, medisch praktijkassistenten, laboranten en
verpleegkundigen (mbo). Lees meer in het persbericht of in het rapport zelf.
8.000 vacatures in de bouw en infrasector
Tussen nu en 2030 moeten in Nederland 1.000.000 woningen worden gebouwd. Méér dan 75% van de
scholen in ons land heeft een te hoog energieverbruik en dat moet veranderen. Twee voorbeelden die
aangeven dat de bouwsector en de infrasector letterlijk de toekomst van Nederland bouwen. Dat gebeurt
met innovatieve technieken en veelal in teamverband. Vandaar dat de bouw- en infrasector zeer
gevarieerde werkplekken kennen. Ambieert een leerling een baan midden in het bouwproces, werkt hij
(of zij!) graag mee aan een groen en duurzaam Nederland, achter een tekenprogramma op kantoor of
toch vooral buiten met grote machines of bij een ingenieus restauratiewerk? In de bouw- en infrasector
kan dat allemaal. In de komende vijf jaar hebben beide sectoren per jaar 8.000 vacatures voor nieuwe
mensen. Op alle niveaus, mbo, hbo en wo. Voor jongens én voor meisjes.
Op www.jegaathetmaken.nl en in de brochure Toekomstmogelijkheden in bouw en infra
(http://www.bouwendnederland.nl/download.php?itemID=8443963) is voor leerlingen en decanen veel
informatie te vinden over opleidingsmogelijkheden voor en werken in de bouw en infra.

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren
Is zojuist de Kwaliteitsagenda LOB VO gepresenteerd, komt Euroguidance direct met een concreet
servicedocument voor loopbaanprofessionals met handvatten voor vormgeving en uitvoering van LOBbeleid binnen scholen. Euroguidance heeft dit raamwerk ontwikkeld in opdracht van het ministerie van
OCW, met medewerking van vele partijen uit praktijk en wetenschap (o.a de VvSL) en ondersteuning
van de MBO Raad, de VO-raad en het ministerie van OCW. Het Raamwerk voor loopbaanbegeleiding
jongeren is een omvangrijk document. O.a. de VvSL gaat meewerken aan een handzame
”publieksversie” van het stuk. Lees meer in een persbericht of ga direct naar het Raamwerk.
Aanvullende eisen toelating mbo vastgesteld
Onlangs is de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs vastgesteld.
Deze regeling bevat enerzijds een bijlage met opleidingen, die aan potentiële deelnemers extra eisen
mogen stellen. Daarbij moet gedacht worden aan de opleiding tot muzikant op niveau 4, waarvoor
‘technisch en fysiek vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg’
vereist worden. Maar ook de opleiding tot touringcarchauffeur niveau 2 staat erbij, omdat daarvoor een
medische keuring noodzakelijk is.
Anderzijds wordt in deze regeling geregeld op welke wijze mbo-opleidingen kunnen aanvragen dat zij
extra eisen mogen stellen.
Overigens laat het mogen stellen van extra eisen onverlet, dat voor de selectie-activiteiten waarin wordt
vastgesteld of iemand al dan niet aan de extra eisen voldoet - net zoals bij de toelating tot het hoger
onderwijs - geen financiële bijdrage worden gevraagd. Dit is geregeld in de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs, artikel 8.1.4 van de WEB.
Gezocht: Decaan voor avontuurlijke pilot
De Stichting ’t Wylde Leren organiseert in 2019 een drieweeks avontuur op en rond de Waddenzee.
Jongeren tussen 14 en 18 jaar leren tijdens een zeilreis bewust keuzes te maken. De eerste dagen
worden besteed aan introspectie, daarna vinden er groepsacitiviteiten plaats en de laatste anderhalve
week verkent de zeilklipper de binnenwateren en volgen de deelnemers workshops bij bedrijven,
hogescholen en universiteiten. De stichting is voor deze zeilreis op zoek naar een decaan die bereid is
om het innovatieve programma samen met de initiatiefnemers te ontwikkelen, mogelijk in samenwerking
met de eigen school. Meer informatie vind je op www.wyldeleren.eu. Heb je interesse om de educatieve
reis mee te ontwikkelen en te begeleiden, neem dan contact op met info@wyldeleren.eu of 0627316204.
DecaZine 18
Iedereen heeft DecaZine 18 inmiddels op de deurmat aangetroffen of gaat dat één dezer dagen doen. In
dit nummer uiteraard een verslag in woord en beeld van het congres van 2 november jl. De redactie
heeft weer geprobeerd een nummer te maken, waarin veel verschillende onderwerpen aan bod komen.
Het nummer opent met een interview met onze nieuwe voorzitter en bevat ook een afscheidscolumn
van de scheidend voorzitter Verder stellen twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor, is er aandacht
voor studeren met een handicap, maar ook voor studeren met extra ballast in de vorm van
zorgverplichtingen en persoonlijk verdriet. Kortom, een ècht decembernummer voor onder de
kerstboom. En voor wie hem liever digitaal leest: nummer 18 is direct te vinden op www.vvsl.nl
Laatste nieuwsbrief 2017
En ineens is het jaar weer bijna voorbij. Wederom kunnen we terugkijken op een goed verenigingsjaar.
De door de VvSL ontwikkelde is een LOB-urenformule vindt steeds meer erkenning en toepassing. Er is
een kwaliteitsstandaard decaan/loopbaanbegeleider opgeleverd, er heeft weer veel scholing
plaatsgevonden, het aantal leden is licht gegroeid, er is een tweede editie uitgekomen van de
Studiekeuzespecial - waarvan nog meer exemplaren dan vorig jaar zijn besteld – en er is vruchtbaar

samengewerkt met OCW, de NVS-NVL, de VO-raad, het LAKS en nog veel meer mensen en
organisaties.
Vorig jaar schreven we op deze plek - evenals in 2014 en 2015 - dat het nog duidelijker was geworden
dat het kiezen van een studie niet gemakkelijk is, maar dat er wel steeds meer maatschappelijke druk op
komt te liggen. In 2017 was dat niet anders en er blijft voor de VvSL en haar leden onveranderd veel
werk aan de winkel, ook in 2018!
Voor iedereen prettige feestdagen en alle goeds voor het komende jaar!

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.

