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BALV
Je let even niet op en er wordt een nieuwe afkorting geïntroduceerd. Maar achter de afkorting BALV
gaat een belangwekkende bijeenkomst schuil, namelijk de Buitengewone algemene ledenvergadering
van de VvSL op donderdag 25 maart om 14.00 uur. Alle leden hebben hiervoor woensdag 10 maart
een uitnodiging per e-mail ontvangen, waarin een link is opgenomen om je aan te melden. Vergeet dit
niet, want het is heel belangrijk dat er voldoende leden hun stem uitbrengen, wil de stemming ook
geldig zijn. Een besluit inzake de fusie kan, conform de VvSL-statuten, slechts in een uitsluitend tot
dat doel belegde vergadering worden genomen. Voor zo’n besluit is een meerderheid nodig van ten
minste twee derde van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, terwijl ten minste één vijfde
deel van de leden aanwezig moet zijn (art. 14 lid 2). Het bestuur wil dan ook graag dat je vooraf laat
weten of je aanwezig bent, zodat een inschatting gemaakt kan worden of het quotum gehaald gaat
worden.
De vergadering zal online plaatsvinden via een livestream; de link die toegang geeft tot deze
livestream ontvang je woensdag 24 maart in je mailbox. De stemming zal plaatsvinden door middel
van een veilige online stemtool, waarbij de rechtsgeldigheid is gewaarborgd. Je krijgt vooraf een
unieke stemcode die slechts éénmaal kan worden gebruikt.
Lees de mail van 10 maart nog eens goed door en bekijk ook de meegestuurde statuten en
huishoudelijk reglement. Vragen kunnen tot 22 maart 14.00 uur aan het bestuur gesteld worden.
De NVS-NVL houdt overigens haar BALV van 16.00 – 18.00 uur.
De LOB-erfenis
Vrijdag 26 februari jl. hebben de twee OCW-ministers een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer
gestuurd met als titel ‘Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)’. In het volgende nummer van
DecaZine wordt hier in de rubriek ‘Wat verder ter tafel komt’ aandacht aan besteed.
Wel willen we hier signaleren dat in de brief expliciet genoemd wordt dat LOB onderdeel is van de
plannen m.b.t. het nieuwe curriculum en dat juist ook de decanenverenigingen daarbij een rol hebben.
Een citaat: ‘Zoals aangekondigd in eerdere Kamerbrieven krijgt LOB een nadrukkelijke en
samenhangende plek in het bijgestelde curriculum van álle schoolsoorten en leerwegen in het vo. In
de werkopdracht aan SLO wordt dit nader geconcretiseerd. Deze werkopdracht- en de voorgestelde
plek van LOB in het curriculum- wordt ook getoetst door de wetenschappelijke curriculumcommissie.
Bij het ontwikkelwerk krijgen loopbaanbegeleiders (LOB’ers) -waaronder het Expertisepunt LOB en de
decanenverenigingen NVS/NVL en de VvSL- een nadrukkelijke rol.’
Ga voor de hele brief naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuuren-wetenschap/documenten/kamerstukken/2021/02/26/loopbaanorientatie-en-begeleiding-lob.
Leren voor het examen
In de brief die minister Slob 12 februari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de aanpassingen
van het eindexamen dit jaar, wordt ook een digitaal platform beloofd, ‘(..) waar met ingang van maart
filmpjes en ander materiaal met vakinhoudelijke uitleg van examenstof van goede docenten gratis
beschikbaar is voor alle leerlingen.’ Dat platform is er inmiddels: https://www.lerenvoorhetexamen.nl/.
Het is een platform in ontwikkeling, dus waarschijnlijk zal de inhoud iedere dag worden aangevuld,
maar er is een begin. Ga snel kijken voor je eigen vak om te zien of je het je leerling aan wil raden.

Studenten gaan eindexamenkandidaten helpen
Naast ondersteuning in de virtuele ofwel digitale wereld, is er ook ondersteuning voor
examenkandidaten in de echte wereld beschikbaar. Deze week is het platform
‘studenteninzetopschool.nl’ gelanceerd.
Via het platform studentinzetopschool.nl kunnen scholen een beroep doen op studenten om
examenkandidaten bij te spijkeren. Het gaat om hulp voor alle vakken, online en offline, door heel
Nederland en altijd voor dezelfde prijs (€ 27,50 per uur).Scholen kunnen dit betalen uit de 37 miljoen
euro die hiervoor is toegezegd door het ministerie. Het platform brengt vraag en aanbod op een
efficiënte manier bij elkaar en ontzorgt de scholen. De scholen geven aan op welke vakken voor hun
leerlingen ondersteuning noodzakelijk is en de initiatieven op het platform verzorgen de matching.
Elk initiatief is gekoppeld aan een lerarenopleiding en de studenten krijgen een door die
lerarenopleiding verzorgde cursus over de begeleiding richting het eindexamen. Er is vanzelfsprekend
nauw contact tussen de vakleraren en studenten die voor een school worden ingezet.
Studentinzetopschool.nl is een initiatief van:  Persoonlijke Assistent van de Leraar (PAL Amsterdam, Leiden en Twente),
 Student op School (SOS, Utrecht),
 TopTutors, Eindhoven School Of Education,
 Studenten Helpen Scholieren en
 de bèta-lerarenkamer.
Meer informatie en de contactadressen van de deelnemers in het platform vind je op
https://studentinzetopschool.nl/.
Webinars over studiekeuze, studeren, studiekosten en tussenjaar
Ook in maart en april geeft Oudervoorlichter Hermien Miltenburg weer webinars over studiekeuze,
studeren, studiekosten en tussenjaar. Deze webinars zijn bedoeld voor ouders met een kind in de
bovenbouw havo of vwo. De leerlingen zelf zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het webinar richt
zich op studeren op een hbo of universiteit. Het gaat niet over een speciaal instituut of opleiding.
23 maart: Wat maakt studiekeuze lastig?
21 april: Een klik voelen voor een opleiding
Studiesucces begint op het voortgezet onderwijs
Deze conclusie werd getrokken tijdens een werkconferentie op 9 maart jl. van het
samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Daarbij zijn 57 VOscholen uit de regio Rijnmond-Drechtsteden aangesloten, evenals alle Rotterdamse hogescholen en
de Erasmus Universiteit.
Onderwerpen die langskwamen waren o.a. het belang van het aanleren van onderzoeksvaardigheden
in het vo, evenals het belang van schrijfvaardigheid. Ook werd geconcludeerd dat de eerste 100
dagen van een studie cruciaal zijn. Zijn de ervaringen dan goed, dan gaat de student door en anders
is de kans op afhaken groot. Opvallend was dat ook in het hoger onderwijs de verwachtingen van
docenten de prestaties van studenten beïnvloeden. Laat een docent merken dat hij van een student
lage of eigenlijk geen verwachtingen heeft, dan is dit gegarandeerd een impuls voor de student om
voortijdig af te haken.
Lees het hele artikel in Scienceguide: https://www.scienceguide.nl/2021/03/studiesucces-begint-ophet-voortgezet-onderwijs/.
Kiezen in quarantaine
Tijdens de kringvergadering van donderdag 11 maart jl. is er aandacht besteed aan een mooi initiatief
van de stichting Kiezeninquarantaine.nl. Barto Nijs heeft in de onlinevergadering het buddysysteem
van ‘kiezen-in-quarantaine’ gepitcht.

Doordat de fysieke open dagen, studiekeuzecheck en meeloopdagen niet doorgaan is de studiekeuze
voor aankomende studenten, oftewel scholieren, nog moeilijker geworden. Kiezeninquarantaine.nl is
een gratis platform voor studenten en aankomend studenten. Aankomend studenten kunnen via het
platform gemakkelijk in contact komen met studenten die vrijwillig willen helpen bij het maken van een
studiekeuze. Scholieren die zich op de website inschrijven worden geregistreerd als ‘aankomend
student’. Kiezeninquarantaine.nl matcht een aankomend student met een student die de studie van
interesse volgt en vrijwillig zijn of haar ervaringen wil delen. De betreffende scholier en student
ontvangen een mail van kiezeninquarantaine.nl met daarin de contactgegevens van elkaar. De
koppeling wordt gemaakt met een student die het beste bij de scholier past op basis van studiekeuze,
onderwijsinstelling en voorkeur van contact.
Afgelopen jaar hebben meer dan 4000 studenten zich hiervoor opgegeven en meer dan 1000
aankomende studenten. Dit jaar zitten er in de database al meer dan 1400 nieuwe studenten en dit
aantal groeit met de dag. Attendeer je ‘zoekende’ leerlingen op www.kiezeninquarantaine.nl (als deze
link niet opent, kopieer hem dan en plak hem in je browser).

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.

