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Buitengewone Ledenvergadering op 25 maart
De fusiebesprekingen met de NVS-NVL draaien op volle toeren. Achter de schermen wordt hard gewerkt
aan, onder andere, de statuten en het huishoudelijk reglement. Op 1 juli moet de fusie zijn geëffectueerd
en we liggen keurig op koers. De besprekingen zijn soms stevig, maar verlopen in een uitstekende sfeer.
Ons gezamenlijke doel is helder: de vorming van één sterke vereniging, waarin betrokkenheid,
materiedeskundigheid en professionaliteit samengaan. Een vereniging waarin alle schooldecanen,
loopbaan- en andere begeleiders zich blijvend herkenbaar vertegenwoordigd zien. Een pittige opdracht,
maar het gaat zeker lukken.
Een belangrijke stap in het fusietraject is de formele akkoordverklaring van de leden van beide
verenigingen. Daartoe vindt op 25 maart, van 14.00 – 16.00 uur, een Buitengewone Algemene
Ledenvergadering plaats. We verzoeken je deze datum en tijd alvast in de agenda te noteren.
We zorgen er uiteraard voor dat je van tevoren op een aantal momenten wordt geïnformeerd. Als eerste
sturen we je binnenkort per e-mail de officiële uitnodiging alsmede de meest noodzakelijke stukken.
Daarna ontvang je een uitgebreide Q&A over de fusie.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben: mail ons via secretaris@vvsl.nl. We beantwoorden je
vragen graag, en staan altijd open voor feedback. Wordt vervolgd!
Veel gestelde vragen over aanmelding fixusopleidingen
De termijn voor aanmelding numerus fixus-opleidingen in het hoger onderwijs is vorige week gesloten
(15 januari). De laatste paar dagen ontvingen de VvSL veel vragen over de periode hierna: de
aanlevering van de schoolcijfers bij NF-opleidingen die gebruik maken van deze cijfers bij de
selectieprocedure. We hebben een Q & A gemaakt waarbij de meest gestelde vragen aan de orde
komen. Het overzicht vind je hier. Bovenaan staat ook een linkje om het word-bestand te downloaden.
En een waarschuwing: We verzoeken je nadrukkelijk de datum van 15 januari als peildatum te hanteren.
Ons bereiken berichten dat enkele opleidingen cijferlijsten met een eerdere of latere datum op de
uitdraai onverwijld retourneren.
Mocht je nog andere vragen over dit onderwerp hebben? Laat het weten via secretaris@vvsl.nl.
Examens 2021
Net bekomen van aankondiging van de lockdown en de sluiting van de scholen, werden we vlak voor de
kerstvakantie opgeschrikt door maatregelen m.b.t. de centrale eindexamens 2021. In het
servicedocument Examens 2021 dat 16 december is gepubliceerd staan alle maatregelen
uitgeschreven. Kort op een rijtje:
- Eerste tijdvak gewoon op geplande moment; start 17 mei.
- Uitgebreid 2e tijdvak van 10 dagen dat start op 14 juni (i.p.v. 21 juni).
- Derde tijdvak op de school van 6 tot en met 9 juli; uitslag bekend op 15 juli.
- Extra herkansing voor leerlingen die dit jaar het diploma willen halen.
Door het uitgebreide tweede tijdvak kunnen leerlingen zelf kiezen in welk tijdvak ze voor het eerst op
willen gaan voor een vak. Zo kunnen ze voor vakken waar ze nog niet klaar voor zijn extra
voorbereidingstijd ‘creëren’. Als ze op deze manier gebruik willen maken van het tweede tijdvak moeten

ze dat uiterlijk 23 april melden op school. Wel is het de bedoeling dat ze voor het eerste tijdvak (uiterlijk
16 mei) het schoolexamen afsluiten, zodat dit cijfer aan BRON kan worden geleverd. Is het
schoolexamen door omstandigheden dan nog niet afgesloten, dan wordt een leerling voor dat vak
automatisch naar het tweede tijdvak verwezen. Door het uitgebreide tweede tijdvak is het ook beter
mogelijk om twee herkansingen in te plannen. Quarantaine, omdat twee examens op hetzelfde tijdstip
worden afgenomen, is dan niet nodig. Voor vragen n.a.v. deze maatregelen: examenloket@duo.nl.
PABO opgesplitst
Onlangs heeft OCW via internetconsultatie een conceptwetsvoorstel gepubliceerd waarin geregeld wordt
dat de pabo opgesplitst wordt in een specialisatie voor het jonge en het oudere kind. Daarmee wil het
kabinet stimuleren dat meer mannen naar de pabo gaan en voor de klas komen te staan. Ook is de hoop
dat er meer doorstromers komen van het mbo naar de pabo. De reguliere pabo blijft overigens gewoon
bestaan. Er kan tot 1 februari commentaar geleverd worden op dit voorstel.
De bedoeling is dat hoger onderwijsinstellingen vanaf studiejaar 2022-2023 nieuwe opleidingen kunnen
starten, specifiek gericht op het lesgeven aan jonge of oudere kinderen. Dit zijn twee nieuwe
opleidingen, die naast de al bestaande brede lerarenopleiding voor het primair onderwijs komen. Vanaf
2026 kunnen dan leraren geworven worden die specifiek bevoegd zijn voor het jonge of oudere kind; zij
mogen dan ook alleen maar aan die leeftijdsgroep lesgeven.
Ook op universiteiten versoepeling BSA
Vorige week donderdag 14 januari maakte de VSNU bekend dat de 14 universiteiten ervoor hebben
gekozen de norm voor het BSA dit collegejaar te verlagen met een bandbreedte van 10-15%.
Universiteiten maken binnenkort hun eigen uitwerking van dit besluit bekend. Dat betekent dat
eerstejaarsstudenten minder studiepunten hoeven af te ronden om door te kunnen stromen naar het
volgende studiejaar. Daarnaast blijft het voor universiteiten mogelijk om op opleidingsniveau de regels
van het BSA verder aan te passen als dat nodig is, gezien de specifieke omstandigheden van die
opleiding. De bestaande regelingen bieden daarnaast zoals altijd de mogelijkheid om een uitzondering te
maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen.
Afgelopen periode hebben de universiteiten het studieaanbod en de studievoortgang nauwkeurig
gemonitord. Daaruit blijkt dat de studievoortgang net als in het laatste semester vorig jaar op peil is. De
universiteiten vinden het daarom belangrijk om vast te houden aan het BSA. Wel is daarnaast gebleken
dat het welzijn van de studenten stevig onder druk staat. Zie verder: de site van de VSNU.
Eerder was al afgesproken dat het BSA dit jaar niet geldt op het hbo, omdat stages en
praktijkonderdelen door corona vaak niet kunnen doorgaan. Studenten die punten missen, kunnen die
volgend studiejaar inhalen. Universiteiten besloten in november nog het BSA in dit collegejaar niet te
schrappen, omdat hun studenten minder stages en praktijkonderwijs volgen.
Effectief afstandsonderwijs
Onlangs heeft de inspectie op haar site een artikel gepubliceerd over effectief afstandsonderwijs. Dit
overzichtsartikel beschrijft hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven. Eerst worden zes
risico’s van afstandsonderwijs beschreven. Daarna wordt ingegaan op effectieve afstandslessen en
effectieve aanpakken op schoolniveau. Ook wordt beschreven hoe ouders betrokken kunnen worden in
het afstandsonderwijs. Dit artikel beschrijft wetenschappelijke inzichten voor alle sectoren, van
basisonderwijs tot hoger onderwijs. Ga voor dit artikel naar:
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2020/12/24/effectief-afstandsonderwijs.

Rectificatie: Congres en hand-out van Jelle Jolles
Onder aan het artikel in DecaZine 27 van de hand van Jelle Jolles, dat hij schreef n.a.v. zijn bijdrage aan
ons jaarlijkse congres, staat dat de hand-out van zijn keynote speech op ons congres op de website van
Jelle Jolles te vinden is. De hand-out is echter gewoon te vinden op onze eigen site:
https://www.vvsl.nl/professionalisering/congres/vvsl-congres-2020.
DUO zoekt hulp decanen bij voorlichtingscampagne over studiefinanciering
Samen met vo- en mbo-scholen en ho-instellingen zet DUO dit jaar een aantal voorlichtingscampagnes
over studiefinanciering in. Hiermee wil DUO voorkomen dat scholieren en studenten in de problemen
komen of soms zelfs geld mislopen. Er wordt afgetrapt met de campagne ‘Bijna 18’. Scholieren in het
voortgezet onderwijs hebben vanaf hun 18e recht op een tegemoetkoming scholieren van DUO. Als zij
daarna gaan doorstuderen aan het mbo of ho kunnen ze studiefinanciering krijgen. Een deel van de
scholieren is nog niet bekend met DUO en weten vaak niet waar ze recht op hebben. Met de campagne
‘Bijna 18’ brengt DUO de pagina duo.nl/bijna18 bij scholieren onder de aandacht. Op deze pagina staat
informatie over de tegemoetkoming voor scholieren en zien ze ook waar ze recht op hebben bij een
vervolgopleiding in het mbo of ho.
Op de samenwerkingsruimte Pleio heeft DUO op het tabblad ‘Bijna 18 voortgezet onderwijs’
verschillende campagnemiddelen klaargezet. DUO vraagt om deze middelen in de periode van 25
januari tot en met 26 februari via de communicatiekanalen van jouw school bij jouw leerlingen en hun
ouders onder de aandacht te brengen. Maak hiervoor eerst een account aan op duocampagnes.pleio.nl.
Na aanmelding krijg je een e-mail met het verzoek om de registratie te voltooien. Vervolgens moet je
Pleio sluiten. Daarna kun je via dezelfde link inloggen en de communicatiemiddelen downloaden. Heb je
vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar campagnes@duo.nl.
Webinar Jongeren en de VOG
Op donderdag 4 februari 2021 van 15.30 – 17.00 uur organiseert Justis het webinar ‘Jongeren en de
VOG’, speciaal voor schooldecanen, loopbaan- en studiebegeleiders en andere professionals die met
jongeren werken. Jongeren hebben soms voor hun stage of werk een (Verklaring Omtrent het Gedrag)
VOG nodig. Wat is een VOG eigenlijk? Waar kijkt Justis naar bij de VOG-screening en wat wordt er
meegenomen bij de screening? Hoe lang kijkt Justis terug? En wat kan iemand doen als de VOG is
afgewezen? Tijdens de webinar ‘Jongeren en de VOG’ kom je meer te weten over o.a.
- Wanneer is een VOG verplicht?
- Hoe lang is een VOG geldig?
- Welke justitiële gegevens worden betrokken?
- Wat is de terugkijktermijn?
- Welke bronnen worden geraadpleegd?
- Hoe ziet de procedure eruit?
Meld je vóór 2 februari 2021 aan via https://channel.royalcast.com/landingpage/justis/20210204_1/.
Je bekijkt de webinar online vanaf je eigen computer, laptop of tablet. Het wachtwoord voor de webinar,
ontvang je 1 dag van te voren. Wil je meer informatie over de webinar? Stuur dan een mail
naar vog.voorlichting@justis.nl.
Internationale studie naar COVID en de gevolgen voor LOB (en andersom?)
Afgelopen week heeft de OECD een studie aangekondigd naar LOB en COVID. De studie werd
aangekondigd in een webinar dat je kan terugkijken op https://oecdedutoday.com/oecd-educationwebinars/ onder ‘past webinars’. Daar zijn ook de getoonde dia’s te vinden. Er wordt een informele
stakeholdersgroup georganiseerd rond de studie ‘The Career Readiness in the Pandemic’, waarvoor
zowel praktijkmensen, onderzoekers als beleidsmakers worden uitgenodigd. Je kunt je daarvoor

aanmelden bij Anthony Mann (Anthony.mann@oecd.com). Het is de bedoeling dat in het najaar van
2021 een conferentie over ‘Career readiness in the Pandemic’ wordt georganiseerd.
Tussenjaarkenniscentrum
Het Tussenjaarkenniscentrum blijft actief. Onlangs publiceerde het een nieuwsbrief met allerlei
interessante berichten over o.a. een lesinstructie bij de gratis digitale gids ‘Studiesucces en tussenjaar:
kansen en gevaar (die overigens ook te downloaden is van de site van het Tussenjaarkenniscentrum),
een online workshop Tussenjaarplan, een TussenjaarSpreekuur, een eendaagse cursus op 17 juni voor
decanen en studieloopbaanbegeleiders en de online TussenjaarBeurs die donderdag 24 juni plaats gaat
vinden. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op de nieuwsbrief van het Tussenjaarkenniscentrum
via de button op de homepage.

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.

