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Fusie nu definitief
Donderdag 24 juni hebben de leden van de VvSL tijdens de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering voor de tweede keer met grote meerderheid ingestemd met de fusie tussen de
VvSL en de NVS-NVL en zal de fusie op 1 augustus 2021 een feit zijn. Het quorum werd ruimschoots
gehaald; 136 aanwezigen was voldoende en er waren er 240. Het verslag van deze BALV met de
uitslag van de stemming vind je hier.
Wat wordt de naam van de nieuwe vereniging?
Ook zo nieuwsgierig naar de naam van de nieuwe vereniging? De werkgroep Communicatie,
samengesteld uit bestuursleden VvSL, medewerkers van de NVS-NVL en een communicatiebureau,
is er druk mee bezig. Bij de start van het nieuwe schooljaar onthullen we de nieuwe naam en laten we
ook iets van de nieuwe huisstijl zien. Nog even geduld dus…..
Loting toch controversieel
In DecaZine 28 werd gemeld dat loting als selectiemiddel bij opleidingen met een numerus fixus weer
ingevoerd zou worden. 12 maart, net voor de verkiezingen, is het wetsvoorstel naar de Tweede
Kamer gestuurd. Daar stond het op 22 april op de agenda. Helaas is het toen controversieel
verklaard. Als een kabinet demissionair is wordt altijd bij voorstellen bekeken of er discussie over is of
dat het met grote meerderheid aangenomen zou worden. Omdat over dit voorstel nog niet echt was
gesproken en bovendien het advies van de Raad van State niet onverdeeld positief was, is besloten
het controversieel te verklaren, zodat een volgend kabinet er mee aan de slag kan gaan. Dit betekent
dat loting voorlopig nog niet terug zal komen als selectiemiddel, omdat de behandeling stil ligt. Meer
informatie is te vinden op
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z04606&dossier=35765.
Laatste nummer DecaZine
Twee weken geleden al plofte het laatste nummer van DecaZine bij alle leden op de deurmat.
Nummer 29. De 30 net niet gehaald. De redactie is zelf best trots op het laatste nummer, met onder
de noemer ‘De groeten’ een aantal persoonlijke bijdragen. Maar ook inhoudelijke artikelen,
bijvoorbeeld over kiezen als je ASS hebt en het decanaat op de Cariben, een interview met Nicole
Sponselee, oud-bestuurslid en OOP-decaan van het eerste uur die voor zichzelf begint en in de
laatste aflevering in ‘Onbekend maakt onbemind’ het University College Maastricht. En het is de
hoofdredacteur gelukt om in het laatste nummer de lang beloofde column te krijgen geschreven door
zijn ‘dorpsgenoot’ Lilian Marijnissen. Kortom, weer een mooi zomernummer.
Bestellen Studiekeuzespecial
De Studiekeuzespecial verschijnt dit jaar voor de zesde maal, deze keer voor het eerst als
gezamenlijke uitgave van de VvSL en de NVS-NVL.Net als in vorige edities vindt de havo/vwoleerling hier alle informatie over studeren overzichtelijk gerangschikt in vier hoofdstukken:
1. Hoe kies ik een studie?
2. Hoe meld ik me aan?

3. Hoe betaal ik mijn studie?
4. Wat kan ik doen als het heel goed of juist goed fout gaat met mijn studie?
Daarnaast vertellen studenten en leerlingen zelf over de soms grillige paden in hun
studiekeuzeproces en schrijft Mirjam Spitholt in haar gastcolumn, hoe zij via dwaalwegen uiteindelijk
docent Gelukskunde geworden is.
Nieuw dit jaar is het artikel Onbelemmerd studeren, over de mogelijkheden tot extra hulp bij dyslexie,
autisme, fysieke handicaps of andere persoonlijke omstandigheden die studeren kunnen
belemmeren.
De Studiekeuzespecial verschijnt medio september en is te bestellen in pakketten van 25
exemplaren. Prijs per pakket: € 45,00 excl. btw/incl. btw € 49,05.
Bestel vóór 23 juli a.s. via deze link.
Samenwerken aan landelijke voorlichting voor toekomstige studenten
Studenten die starten aan het mbo, hbo of wo moeten veel regelen. Een studie kiezen, je inschrijven
en alle andere dingen die komen kijken bij een studentenleven. Hoe kan de overheid helpen in dit
proces? Op dit moment nemen zo’n 50 personen van 23 verschillende onderwijsorganisaties samen
deel aan een project van Mens Centraal (overheid) rond de levensgebeurtenis ‘Ik wil gaan studeren’.
Het doel van dit project is om meer overzicht te bieden voor aankomend studenten. Er is online
ontzettend veel informatie beschikbaar, afkomstig van allerlei verschillende organisaties. De focus in
dit project ligt op het relevant, eenduidig en vindbaar maken van de communicatie vanuit overheid en
door overheid gesubsidieerde partijen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de informatie van DUO,
Studiekeuze123, Kiesmbo, Studielink en ECIO. Onderzoek laat zien dat websites van de overheid of
waar vanuit de overheid naar verwezen wordt, als betrouwbaar en waardevol worden ervaren. Ook
voor andere partijen is het waardevol om eenduidig te kunnen doorverwijzen en deze doelgroep niet
alle kanten op te sturen. Meer over het project, lees je hier:
https://www.programmamenscentraal.nl/levensgebeurtenissen/studeren.
Wil jij jouw scholieren ook goed ondersteunen? Wijs ze dan op Rijksoverheid.nl/studeren. Via deze
portal komen ze bij alle bronnen terecht om zich goed voor te bereiden op alles wat er komt kijken bij
studeren.
Weer een schooljaar voorbij
Het leek nog maar net begonnen, maar ineens is het schooljaar weer voorbij (hoewel in zuid
Nederland iedereen nog ruim twee weken door moet!). Wederom een schooljaar om nooit te
vergeten. Het ging leuk van start, maar halverwege oktober kwamen de beperkingen en half
december leek het voorlopig helemaal over. Iedereen moest weer online, de eindexamenleerlingen
gelukkig uitgezonderd. Het jaar mocht toch nog ‘in volle glorie’ worden afgesloten, terwijl niet iedereen
daar nog op zat te wachten.
Inmiddels is iedereen behoorlijk gewend aan online vergaderingen en ontmoetingen. Alle open dagen
zijn ook online verlopen en waarschijnlijk hebben veel a.s. studenten zich online laten voorlichten
door eerste- en tweedejaarstudenten die inmiddels heel goed weten hoe online studeren is (niet
leuk!). Maar als we geluk hebben, kunnen we volgend school- en studiejaar weer redelijk normaal
starten.
Gelukkig was het niet alleen corona die de klok sloeg. Er is meer gebeurd.
Loting leek weer bespreekbaar, maar staat voorlopig weer in de koelkast (zie eerder in deze
nieuwsbrief).
Op dit moment worden veel scholen echt geconfronteerd met de wet die vorig is aangenomen en
waarin geregeld is dat je met een vmbo-gl/tl diploma en een extra avo-vak recht hebt op toelating tot
havo en dat een havo-diploma recht geeft op toelating tot vwo. Het is interessant om komend jaar in
kaart te brengen of de aanmeldingen zijn toegenomen, of de instroom ‘kwalitatief’ gewijzigd is en hoe
scholen omgaan met eventuele bijspijkerprogramma’s.

Bekostigd herprofileren op een vavo is met ingang van volgend schooljaar echt geregeld, hoewel de
bevestiging hiervan in de vorm van een wijziging van het Besluit samenwerking VO-BVE nog moet
komen.
De eerste stappen op weg naar een nieuwe leerweg, waarin vmbo-tl en vmbo-gl moeten oplossen,
zijn afgelopen jaar echt gezet. Komend jaar gaan scholen aan het experimenteren met het nieuwe
praktijkgerichte vak.
De eindexamens zijn bijna afgerond en de eerste tekenen wijzen erop dat er niet al te grote
ongelukken hebben plaatsgevonden. Weliswaar stond in het nieuws dat de N-term gemiddeld hoger
was dan andere jaren, maar bij veel vakken was dat niet het geval. Of dus die N-term echt hoger was
als gevolg van de Corona-achterstanden is zeer de vraag. De twee herkansingen en de aangepaste
uitslagregeling hebben waarschijnlijk wel echt veel goed gedaan. De echte slaagpercentages worden
na de zomervakantie bekend, maar vooralsnog is er geen reden tot pessimisme. Het effect van
corona op de leerachterstanden bij de examenleerlingen is waarschijnlijk beperkt gebleven. Het effect
op de ‘leefachterstanden’ is misschien groter. Maar het kan ook andersom werken: door de
exceptionele schoolervaringen van het afgelopen jaar zijn de jongeren wellicht zo gehard, dat ze extra
goed zijn voorbereid op en gemotiveerd voor een studie! Dat zullen we pas over een paar jaar weten.
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar en de laatste nieuwsbrief van de VvSL. De nieuwe
vereniging zal de nieuwsvoorziening op andere, maar ongetwijfeld adequate wijze voortzetten.
Vergeet niet als je volgend jaar een nieuwe collega-decaan hebt of als je wordt opgevolgd de nieuwe
decaan nog snel voor de vakantie lid te maken van de nieuwe vereniging. Ga daarvoor samen met je
opvolger naar de website van de VvSL: www.vvsl.nl. Het VvSL-lidmaatschap wordt automatisch
omgezet in het lidmaatschap van de nieuwe vereniging.
Hoe het volgende schooljaar eruit gaat zien is nog onduidelijk. Wel weten we dat in het voorjaar van
2022 het eerste congres van de nieuwe vereniging plaats gaat vinden; een precieze datum is nog niet
bekend. Het bekende najaarscongres van de VvSL komt hiermee te vervallen.
Voor nu: goede zomer en geniet ervan!

