nieuwsbrief VvSL, jaargang 12, nummer 9, 26 mei 2021
Redactie: Marlies van Tooren, marlies.van.tooren@vvsl.nl
Nog een BALV
Wisten we begin maart nog niet wat een BALV was, eind juni hebben we al een tweede te pakken!
Zoals iedereen heeft kunnen lezen in fusieflits 12, die iedereen vrijdag 21 mei in zijn mailbox aantrof,
vindt de tweede BALV plaats op donderdag 24 juni van 13.00 – 13.30 uur. De reden voor deze
tweede BALV is uitgebreid beschreven in fusieflits 12. Je ontvangt een week van tevoren een link
naar de bijeenkomst en een steminstructie. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Gevolg van dit alles is wel dat de besturen van de VvSL en de NVS-NVL hebben moeten besluiten
om niet per 1 juli a.s. te fuseren, maar dit te doen per 1 augustus a.s. 1 Augustus is eigenlijk ook een
logischere datum, omdat het schooljaar ook officieel start op 1 augustus. Tevens had de NVS-NVL
haar jaarrekening altijd per schooljaar opgesteld; ook in administratief opzicht is 1 augustus dus beter.
Wijziging Eindexamenbesluit VO i.v.m. versterking organisatie schoolexamen
28 april is de wijziging van het Eindexamenbesluit VO gepubliceerd (Staatsblad 206, jaargang 2021).
Het wordt van kracht met ingang van schooljaar 2021-2022. De hoofdpunten zijn:
 Scholen moeten een examencommissie hebben. Dat is goed voor de kwaliteit en organisatie
van de schoolexaminering.
 De examencommissie en de medezeggenschapsraad moeten nu ook betrokken worden bij
het maken van het examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (PTA).
 Er worden meer eisen gesteld aan de inhoud van het PTA. Zo moeten scholen bijvoorbeeld in
het PTA duidelijk maken wat de samenhang is tussen (verplichte) schoolexamenstof en de
toetsen in het PTA. Zo kan iedereen zien of alles wat moet worden getoetst ook echt wordt
getoetst.
 Het PTA mag na 1 oktober van het schooljaar niet worden aangepast, zodat examenleerlingen
op tijd weten welke toetsen zij wanneer moeten maken. Onder hele bijzondere
omstandigheden kan aanpassing toch nodig zijn. Er wordt duidelijk gemaakt wanneer dat mag
en hoe dat moet.
 Scholen moeten voor de start van de centrale examens de cijfers van de toetsen van de
schoolexamens bekendmaken aan leerlingen. Het bekendmaken van deze cijfers moet een
duidelijke afsluiting van het schoolexamen zijn.
 De taken van iedereen bij die betrokken is bij het afnemen van schoolexamens moeten
duidelijk zijn. Daarom staan in de nieuwe regels de taken van de examensecretaris.
Al deze zaken moeten eigenlijk al verwerkt zijn in het examenreglement en het PTA van komend
schooljaar. Voor de meeste scholen komt deze wijziging ook niet als een verrassing. De VO Raad is
al vanaf najaar 2018 bezig met aandacht vragen voor de organisatie van het schoolexamen en in dat
kader was de examencommissie ook al geïntroduceerd. Echter, scholen die al wel een
examencommissie hebben, zullen niet altijd de nu voorgeschreven taken aan deze commissie
hebben toebedeeld. Officieel gaat de inspectie in het kader van haar toezicht op de eindexamens
scholen vanaf volgend schooljaar beoordelen volgens de nieuwe regels. Echter, als er nog niet aan
voldaan wordt, levert dit uiteraard niet direct ‘strafpunten’ op. De inspectie zal in haar toezicht hierop
vooral stimulerend zijn.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het overzicht met vragen en antwoorden dat op
rijksoverheid.nl is te vinden. Ook de VO Raad heeft haar checklists m.b.t. het examenreglement, het
PTA en de kwaliteit van het schoolexamen al op de nieuwe situatie aangepast.

In het komende nummer van DecaZine (nummer 29) meer aandacht voor deze wijziging van het
Eindexamenbesluit VO en de relatie met LOB.
Lidmaatschap nieuwe vereniging, opzeggen en opvolgers
1 augustus 2021 is officieel de datum waarop de nieuwe vereniging van start gaat. Iedereen die lid is
van de VvSL wordt automatisch lid van de nieuwe vereniging. Tenzij je dat niet wil natuurlijk. In dat
geval moet je op tijd opzeggen. Dat kan door gebruik te maken van een formulier op de website:
www.vvsl.nl >> over ons >> lidmaatschap. Daar opent zich weer een menu. Via dezelfde route kun je
ook aangeven dat je met pensioen gaat en al dan niet senior lid wil worden en tevens wie je opvolger
is. Die opvolger kan via deze zelfde route aangemeld worden. De contributie van de VvSL heeft
betrekking op een kalenderjaar en wordt verrekend bij het overnemen van het lidmaatschap.
Wanneer de contributie voor het jaar betaald is, is de opvolger over de rest van het kalenderjaar geen
contributie meer verschuldigd en betaalt deze pas contributie met ingang van 1 januari van het
volgende jaar. Tevens wordt de opvolger ook automatisch lid van de nieuwe vereniging en ontvangt
hij/zij vanaf de start alle informatie.
Zesde editie Studiekeuzespecial
Ook bij de start van schooljaar 2021-2022 verschijnt er weer een Studiekeuzespecial voor havo/vwoleerlingen en hun ouders, mentor en decaan. Of die ook dezelfde naam zal hebben is nog niet
bekend. Omdat deze special de eerste uitgave van de nieuwe vereniging zal zijn, zal het uiterlijk
zeker anders zijn! We willen niet te veel laten drukken, maar ook niet te weinig. Daarom laten we
drukken op basis van het aantal bestellingen. Binnenkort informeren we je hoe je de
Studiekeuzespecial kunt bestellen voor jouw leerlingen.
Voor wie zelf geen exemplaar (meer) heeft en wil weten hoe de Studiekeuzespecial 2020-2021 er
uitzag: hij staat nog steeds online op de homepage van de VvSL. In september krijgt elk lid sowieso
een papieren Studiekeuzespecial thuisgestuurd.
VvSL Academie
Woensdag 19 mei heb je een mail ontvangen van de VvSL academie. Vanaf woensdag 19 mei is het
volledige cursusaanbod van de academie voor schooljaar 2021-2022 online te vinden. Met de fusie in
zicht presenteren we alle trainingen en cursussen van de NVS-NVL én de VvSL samen!
Als lid krijg je natuurlijk ledenkorting. Als je je inschrijft vóór 1 juli ontvang je 10% korting op het
nieuwe cursusaanbod. Alle cursussen en trainingen kunnen doorgaan ongeacht de
coronamaatregelen. Onze locatie in het centrum van Utrecht is volledig coronaproof; mochten er
vanuit de overheid extra beperkingen komen, dan kunnen al onze cursussen en trainingen ook online
worden gegeven. Een greep uit het aanbod:
Psychologie achter communicatie, LOB online leertraject, LOB en autisme, basiscursus startende
decanen, coaching- en begeleidingsvaardigheden. Ga voor een volledig overzicht naar
https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl-academie-2021-2022.
Wiskundeangst
Gelezen in de WiskundE-brief:
Adolescenten met wiskundeangst krijgen buikpijn van wiskunde, zien er tegenop, denken dat ze er
niets van kunnen en zullen proberen om de wiskunde te vermijden door bijvoorbeeld hun werk af te
raffelen of zich ziek te melden.
Op 3 juni 2021 is er een online bijeenkomst van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Tijdens die
bijeenkomst zal Brenda Jansen ingaan op de stand van zaken in het onderzoek naar wiskundeangst,
hoe je wiskundeangst kunt herkennen en hoe je er als leerkracht mee kunt omgaan. Brenda werkt als
universitair hoofddocent aan de universiteit van Amsterdam en begeleidt PhD’s, waaronder Eva
Schmitz die onlangs promoveerde op onderzoek naar wiskundeangst bij adolescenten.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het scholennetwerk wiskunde dat onderdeel is van het
Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. De online bijeenkomst begint op 3 juni 2021 om 16:30 uur en zal tot
uiterlijk 19:00 uur duren. Leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland hebben gratis toegang. Anderen
kunnen een eerste keer gratis kennismaken met het netwerk (ook als je niet in Zuid-Holland
woont/werkt).Volg deze link om je voor de bijeenkomst aan te melden.
Jaarlijks decanensymposium UvA-HvA in theater Carré
Het thema van het 32ste Decanensymposium is kansengelijkheid. Hoe houden we iedereen erbij?
Hoe optimaliseren we de kansen op een passende studiekeuze voor iedereen? Hoe kun je ongeacht
je omstandigheden je talenten ontwikkelen? Of je nou ASS hebt, hoogbegaafd bent of te maken hebt
met sociaal-economische achterstand. Kansengelijkheid staat hoog op de agenda van vo en mbo,
hbo en wo, en ook van de politiek. Een goed moment om kennis te delen en hierover met elkaar van
gedachten te wisselen.
Er is de laatste jaren veel expertise opgebouwd over de begeleiding van bijzondere doelgroepen,
zoals eerstegeneratiestudenten, studenten met een migratieachtergrond en studenten met een
functiebeperking. Wat kunnen wij als begeleiders leren van deze expertise, en hoe kunnen we dit
toepassen in onze LOB-praktijk zodat meer leerlingen hiervan profijt hebben?
We ontmoeten elkaar live op 1,5 meter in Koninklijk Theater Carré op donderdag 16 september
2021, uiteraard alleen als de coronamaatregelen het toestaan.
Een klein tipje van de sluier: Joris Luyendijk schudt ons wakker en Iliass El Hadioui neemt ons mee in
de verschillende leefwerelden van jongeren.
Informatie over het volledige programma is op 24 juni bekend. Vanaf dan kun je je ook aanmelden op
www.hva.nl/decanensymposium. Reserveer donderdag 16 september van 10.00-15.15 uur nu alvast
in je agenda.
Uitbesteding herprofileerders ook dit jaar eindelijk wettelijk geborgd
Op moment van schrijven is het nog niet 100% zeker, maar de kans is wel heel groot dat komend
schooljaar eindelijk de uitbesteding van herprofileerders wettelijk geborgd zal zijn. Er wordt al over
gesproken vanaf 2016, het werd beloofd voor schooljaar 2018-2019, maar nu ziet het er echt naar uit
dat het voor komend schooljaar geregeld is. Dan kunnen scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen
van 16 en 17 jaar, die wel een diploma hebben gehaald, maar nog een extra vak willen volgen of een
hoger cijfer willen halen voor een vak dat ze al hebben afgesloten, uitbesteden aan een vavo onder
dezelfde voorwaarden als leerlingen die gezakt zijn en één of twee vakken opnieuw moeten doen
teneinde een diploma te halen. Dat betekent dat de school voor VO 50% van de ‘normale’ bekostiging
ontvangt en hiermee de rekening van de vavo kan voldoen. Let wel: het gaat hier alleen om leerlingen
van 16 en 17 jaar, leerlingen die bij de start van het schooljaar nog geen 18 jaar zijn. Leerlingen die
immers al 18 jaar zijn, kunnen zich zelfstandig inschrijven bij een vavo om daar een extra vak te
volgen In de Regeling codetabellen zullen nieuwe codes worden opgenomen voor leerlingen die gaan
herprofileren aan een vavo.
Herprofileren aan de eigen school voor voortgezet onderwijs is alleen mogelijk als er opnieuw
examen wordt gedaan in alle vakken. Een deeleindexamen aan een school voor VO is immers niet
mogelijk. Bovendien ontvangt de school voor VO daarvoor geen bekostiging.
Vragenlijst over praktijkgericht onderwijs op havo
Het expertisepunt LOB organiseert op 30 september een webinar over de vraag of meer competentieen ervaringsgericht onderwijs leidt tot meer motivatie en een betere aansluiting. Het gaat dan m.n.
over de aansluiting havo-hbo.
Daaraan voorafgaand wil het Expertisepunt met enkele scholen in gesprek over hun ervaringen en
wensen met praktijkgericht onderwijs op het havo. Daarvoor hebben ze een vragenlijst samengesteld.

Het Expertisepunt vraagt of je je ervaringen met hen wil delen door deze vragenlijst in te vullen
(invullen kost zo’n 5 minuten):
https://docs.google.com/forms/d/1Z0Fg2eKHhMBgQkETkTPLG17HZ-7EkSspZvQ5wRPVsKc/edit.
Je kunt zo bijdragen aan de ontwikkeling om de motivatie van havisten verder te stimuleren door
praktijkgericht onderwijs op de kaart te zetten. De vragenlijst kan tot 1 juni ingevuld worden.
Online module Versterken loopbaanontwikkeling live
Wil je aan de slag met loopbaanbegeleiding in jouw organisatie? De module Versterken
loopbaanontwikkeling wijst je hierbij de weg en zet aan tot actie:
De module Versterken loopbaanontwikkeling bestaat uit 5 thema’s:
1. Coördineren en organiseren van het LOB-programma
2. Faciliteren van het LOB-beleid
3. LOB en arbeidsmarktinformatie
4. LOB bij doorstroom
5. LOB de eerste 100 dagen op het hbo
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is op elke school anders. Welk thema voor jou interessant
is, kan ook afhangen van je rol binnen het onderwijs. Kies daarom het thema dat jou aanspreekt. Je
doorloopt de module individueel en wordt gestimuleerd om de thema’s samen met collega’s (binnen
en buiten je school) verder uit te werken.
Zie: https://www.expertisepuntlob.nl/elearning/story.html
Zomercursus wiskundedeficiënties met examen
VWO6-leerlingen die in september aan de universiteit willen beginnen maar niet aan de
wiskundetoelatingseis van hun beoogde studie voldoen, kunnen in de maand juli aan de UvA een
online cursus wiskunde A of B volgen, inclusief toelatingsexamen. Inschrijving kan t/m 13 juni a.s. Het
slagen voor dit examen Wiskunde A of B is voldoende om aan Wiskunde A toelatingseisen
van bachelor-opleidingen aan de UvA te voldoen. Vaak voldoet dit ook voor de toelatingseisen voor
andere universiteiten, maar niet altijd. Om teleurstellingen te voorkomen wordt geadviseerd om in alle
gevallen vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de betreffende opleiding. Meer
informatie.

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.

