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Brief minister aan eindexamenkandidaten
Traditiegetrouw heeft eind oktober minister Ingrid van Engelshoven een brief gestuurd aan alle
eindexamenkandidaten havo/vwo en hun ouders/verzorgers. Ook dit jaar was het niet alleen een
brief, maar ook een flyer, waarin kort de belangrijkste zaken waaraan komend jaar gedacht moet
worden op een rij is gezet, inclusief een tijdlijn. Lees hier de brief en de flyer.
Wat vinden jongeren van LOB?
Welke behoeften hebben jongeren op het gebied van LOB en welke kansen zien ze voor
verbeteringen op hun school/onderwijsinstelling? Het Expertisepunt LOB heeft Youngworks opdracht
gegeven hier onderzoek naar te doen. Youngworks - een adviesbureau gespecialiseerd in jongeren
als doelgroep - heeft dit gedaan door in gesprek te gaan met jongeren. Youngworks heeft een
kwalitatief onderzoek uitgevoerd, bestaande uit 16 online ‘co-creatie duo-sessies’ met in totaal 32
jongeren uit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De sessies bestonden uit twee delen:
1. Reflectie op LOB: Welke keuzes hebben ze onlangs moeten maken? Wat zijn ervaringen van
jongeren? Hoe was de begeleiding in dat keuzeproces? En waar liepen ze tegenaan?
2. Behoeften: Vervolgens brachten de deelnemers hun behoeften met betrekking tot het thema LOB
in kaart.
Gesprekken vonden plaats via Zoom. Tijdens onderdelen van de sessies maakte Youngworks
gebruik van Miro, een online canvas. Jongeren vulden hierin digitale post-its in, waarop doorgevraagd
werd. De onderzoeksgroep bestond uit een mix van jongeren van het vmbo (8 jongeren), havo/vwo (8
jongeren), mbo (8 jongeren) en hbo (8 jongeren). Het onderzoek is kwalitatief van aard en vanwege
het aantal gesprekken zijn inzichten indicatief van aard.
Opvallend is dat vrijwel alle jongeren positieve ervaringen hebben en de essentie van LOB – na enige
uitleg - als zeer waardevol zien. Tegelijkertijd zijn veel jongeren kritisch. Kritisch op hoe LOB nu vaak
vorm krijgt en kritisch op wat ze nog missen op het gebied van LOB. Een belangrijk notie in het
rapport is dat jongeren activiteiten vaak niet herkennen als LOB activiteiten en er mede daarom ook
niet altijd het nut van inzien. Download het rapport ‘Jongerenperspectief op LOB’ (18 pagina’s).
Nieuwe website Expertisepunt LOB
Het Expertisepunt LOB heeft haar website een nieuw uiterlijk gegeven en ze hoopt met deze nieuwe
website scholen en LOB-samenwerkingsverbanden beter te kunnen ondersteunen bij de
kwaliteitsverbetering en borging van LOB. De website biedt informatie over LOB per onderwijssector,
per regio en er zijn veel handige tools te vinden die horen bij de verschillende LOB-taken en functies.
Ook zijn de LOB-Opdrachten en LOB-praktijkvoorbeelden geactualiseerd en zijn de tools uitgebreid
met een LOB-Onderzoeks- en LOB-Kennisbank. In deze coronatijd is er ook aandacht voor LOB en
corona.
Studiekeuze123 heeft open-dagenkalender vernieuwd.
Studiekeuze123 heeft de open-dagenkalender vernieuwd. Zoek zelf de verschillen op
studiekeuze123.nl.

Maatregelen ministerie CE i.v.m. corona
20 november werd bekend dat in de beroepsgerichte leerwegen (vmbo bb, kb en gl) het centraal
examen in het beroepsgerichte profielvak niet doorgaat. Het materiaal dat is ontwikkeld om het cspe
af te nemen wordt wel beschikbaar gesteld aan de scholen, zodat die het in kunnen passen in hun
schoolexamen voor dit vak.
Wat betreft de algemene vakken en vmbo-tl, havo en vwo wilde het ministerie eerst onderzoeken
naar de opgelopen achterstanden afwachten (Inspectie en Adviesbureau Oberon) om een afgewogen
beslissing te kunnen nemen over te treffen maatregelen. Naar verwachting stuurt de minister hierover
volgende week (week van 14 december) een brief naar de Kamer waarin eventuele maatregelen
bekend worden gemaakt. Gelijktijdig zal ook het servicedocument voor het funderend onderwijs weer
worden bijgesteld. Zie hier de jongste versie van 27 november jl..
Niet betalen ouderbijdrage leidt niet meer tot uitsluiting
2 december is bekend geworden dat de wet waarmee verboden wordt dat kinderen van ouders die
geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (Stb. 2020,
318) in werking treedt met ingang van 1 augustus 2021. Deze wetswijziging is tot stand gekomen op
initiatief van de kamerleden Kwint en Westerveld en was al van de zomer gepubliceerd. Nu staat vast
dat volgend schooljaar alle scholen, zowel primair als voortgezet onderwijs, hieraan moeten voldoen.
Voor activiteiten die horen bij het reguliere onderwijsprogramma was dat altijd al geregeld, maar nu
geldt het ook voor extra-curriculaire activiteiten, dus voor activiteiten die worden ondernomen
bovenop of naast het reguliere onderwijsprogramma dat van overheidswege moet worden
aangeboden.
Aankomende WO-studenten kunnen vroegtijdig wiskundedeficiënties wegwerken
VWO-6 leerlingen die aan de universiteit willen studeren maar nog niet aan de wiskundetoelatingseis
voor hun beoogde studie voldoen, kunnen vanaf februari aan de UvA een online cursus doen. Na het
behalen van het aansluitende toelatingsexamen, kunnen ze in september starten aan de universiteit,
althans als ze natuurlijk ook slagen voor het eindexamen. De cursus wordt online aangeboden
gedurende februari en maart en volgens een vast weekschema gaan de cursisten aan de slag met
het studiemateriaal. Daarnaast is er een vragenforum en bestaat de mogelijkheid om twee keer per
week persoonlijk aan docenten via een live-chat vragen te stellen. In april is er een examen. Of deze
wintercursus echt geschikt is voor mensen die dit jaar in mei centraal examen gaan doen, valt te
bezien. Maar in juli volgen ook weer de zomercursussen. Deelname kost € 395,00 (inclusief syllabus
én examen). Meer informatie: https://kdvi.uva.nl/nl/wiskundecursussen/zomercursus-wiskunde-a-enb.html.
Studielink VRAAGbaak
Sinds 9 november staat de nieuwe Vraagbaak van Studielink voor (aankomend) studenten live. Bij de
secretaris van de VvSL komen regelmatig vragen van decanen binnen over Studielink. De
antwoorden op deze vragen zijn nu te vinden via de Studielink VRAAGbaak
DecaZine 27
Een dezer dagen ploft het winternummer van DecaZine weer bij iedereen op de mat. Dit keer anders
dan de andere winternummers, want een verslag van het congres ontbreekt. Noodgedwongen. Maar
voor de enkeling die het online congres niet heeft kunnen volgen is er goed nieuws, want Jelle Jolles,
de spreker op het congres, was bereid zijn congresbijdrage te vatten in een uitgebreid artikel voor
DecaZine. In dit nummer ook een ‘bestuursonderonsje’ over de mogelijke fusie met de NVS-NVL. En
dat onderonsje is niet negatief bedoeld, want het is een openhartig gesprek tussen Marcel Bouwman
(feitelijk dus in een dubbelrol), Gerard Hogendoorn en onze voorzitter Minette van den Bemd.

In de rubriek Onbekend maakt onbemind aandacht voor de brede bachelor Bèta-Gamma aan de UvA,
een aanrader voor de jongeren die bètabegaafd zijn, maar méér willen.
Suzanne van Herpen is gepromoveerd op ‘succesvolle overstap van vo naar ho’ en schreef voor
DecaZine een samenvatting van haar proefschrift.
Op het online decanensymposium van de UvA en de HvA in september kwam de term
‘perspectivistische lenigheid’ aan de orde. Reden voor Simone Kouwenberg om zich te verdiepen in
het boek van de filosoof die deze term bezigde. Elke Wiss schreef ‘Socrates op sneakers’ en Simone
kan het bij iedereen aanbevelen.
Hermine Miltenburg schrijft over online ouderavonden en positief als altijd m.n. over de voordelen die
daaraan vastzitten. Uiteraard ontbreekt de column van onze vaste columnist niet en wie doorzet tot
Wat verder ter tafel komt, kan een boek scoren. Maar dan moet je wel snel zijn. Hou die brievenbus
dus in de gaten.
Laatste nieuwsbrief 2020
En dan is het ongemerkt toch weer december geworden. In een heel vreemd en bijzonder jaar.
Waarin overigens niet weinig is gebeurd op ons werkterrein. In december 2019 moest er nog een
klankbordgroep voor de fusie worden geformeerd. De fusieplannen zijn inmiddels al zo concreet dat
er een datum is voorgesteld (1 juli 2021). In december 2019 werd er nog een internetconsultatie
aangekondigd over de aanpassing van het Inrichtingsbesluit WVO i.v.m. de drempelloze doorstroom
vmbo-havo en havo-vwo. Die aanpassing is er van de zomer gekomen en reeds een voldongen feit.
Ook de rekentoets is in 2020 (eindelijk) definitief van het toneel verdwenen, maar we hebben er wel
een schoolexamen rekenen voor terug. En curriculum.nu is nagenoeg stilgelegd, maar in de gremia
rond curriculum.nu is wel het besef doorgedrongen dat LOB niet genegeerd kan worden. We hebben
een historisch jaar achter de rug zonder centraal examen en hebben ons moeten voegen in een
online samenleving, waarin ook online lesgeven zich een vaste plek gaat veroveren.
Voor de VvSL is 2020, ondanks alles, weer een vruchtbaar jaar geweest. De VvSL Academie heeft
van zich laten horen en onder de bezielende coördinatie van Barbara Dresen en Annemieke
Logtmeijer hebben veel leden zich geschoold, er is een vijfde editie uitgekomen van de
Studiekeuzespecial (wederom in een oplage van meer dan 30.000!) en er zijn forse stappen gezet op
weg naar een fusie met de NVS-NVL.
Gelukkig weten we, zoals te doen gebruikelijk, niet wat 2021 ons gaat brengen. Wel weten we zeker
dat er voor de VvSL weer veel werk aan de winkel is, onder welke naam dan ook. Voor nu prettige
feestdagen, mooi einde van het jaar en alle goeds voor 2021!

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.

