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Voorwoord

Omdat Curriculum.nu ondanks diverse berichten hierover in de

In de rubriek Profiel 2.0 dit keer topsporter Max de Voogt, die er

nieuwsbrieven relatief onbekend bleek te zijn onder decanen,

toch voor heeft gekozen de studie te laten prevaleren.

hebben we besloten deze keer het openingsartikel aan dit
project te wijden. In dit artikel is onder meer te lezen dat de

In de rubriek Onbekend maakt onbemind dit keer de Universiteit

Tweede Kamer heeft besloten af te zien van de ontwikkelgroep

voor Humanistiek in de spotlights. Jongeren die overwegen om

‘Persoonsvorming’, waarvan LOB onderdeel zou hebben

naar een University College te gaan omdat ze dan niet direct

kunnen zijn. Samen met de NVS-NVL heeft de VvSL haar visie

voor één richting hoeven te kiezen, moeten toch ook eens

op LOB aangeleverd aan de projectorganisatie van Curriculum.

serieus kijken naar de mogelijkheden die deze universiteit te

nu, opdat de negen ontwikkelteams die wel zijn ingesteld

bieden heeft!

hiermee rekening kunnen houden bij het ontwikkelen van het
nieuwe curriculum voor hun leergebied. ‘Zo kan LOB de lijm

Heel blij is de redactie met onze gastcolumnist Mirjam Spitholt,

worden tussen de verschillende leergebieden,’ aldus Minette

die weer een inspirerend betoog heeft neergezet. Onze vaste

van de Bemd in het vraaggesprek dat Hermien Miltenburg met

columnist heeft zich dit keer vastgebeten in de praktijk van

haar had.

commerciële bedrijven die de kwaliteit van het onderwijs

En net nu ik dit zit te schrijven, krijg ik een e-mail binnen met

zeggen te verhogen, maar ondertussen misschien wel andere

de nieuwsbrief van Curriculum.nu, waarin gemeld wordt dat de

oogmerken hebben.

eerste tussenproducten online staan en dat de ontwikkelteams
om feedback vragen. Laat je scepsis varen! Tot 25 april kan

En in dit nummer een nieuwe rubriek ‘Welingelichte kringen’, waarin

er commentaar geleverd worden op de conceptvisies. Daarna

iedere keer bericht zal worden over de kringvoorzittersvergadering

volgen er nog feedbackrondes in juni en september.

of andere berichtgeving uit de kringen.

Haast je naar www.curriculum.nu.
De slotzin van het artikel van Marinka Kuijpers over vijf
Verder in dit nummer een zeer divers aanbod aan onderwerpen.

uitgangspunten van LOB is mij uit het hart gegrepen: ‘LOB

Yvonne Schoolmeesters gaat in haar artikel Het goede profiel in

begint met kleine interventies in de les’. Die kleine interventies

op de manier, waarop leerlingen, met name meisjes, zich onder

zijn de praktijk van alledag en laten we niet vergeten, dat die

druk gezet voelen om voor een bètaprofiel te kiezen, terwijl CM

vaak, zeker op individueel niveau, belangrijker zijn dan al die

wellicht veel meer bij hen past. Derdeklassers die nog moeten

al dan niet breed gedragen visies, die slechts zelden naar de

kiezen laten speeddaten met 5 vwo’ers is een van de middelen

alledaagse praktijk worden uitgewerkt. (‘Ai, ai, laat die scepsis

die ze daarbij inzet.

toch varen en rep je naar de site van curriculum.nu,’ voeg ik

Jaap de Win vertelt over zijn zeer geslaagde poging om

mezelf nu toe.)

maatwerk te leveren aan een onderpresterende 4 havoleerling
die na 5 havo in één keer 6 vwo-NT heeft afgerond en nu

Rest mij ons te excuseren voor het feit dat dit nummer door

succesvol aan een universiteit studeert. Maar er moest wel

onvoorziene omstandigheden later uitkomt dan beloofd. We

weerstand overwonnen worden...

zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat DecaZine 20

Ook presenteert Faces of sciences, die zich al eens heeft laten

nog mee kan in de koffer naar zonnige oorden...

zien op het VvSL-congres, zich met een aantal praktische
toepassingen.

Marlies van Tooren

4

Curricul
LOB geïntegreerd in het gehele
onderwijs

Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst is het belangrijk zo nu en dan
nadrukkelijk stil te staan bij het curriculum dat we hun aanbieden. Curriculum.nu is
een groots opgezet project waarin ontwikkelteams met daarin leraren en schoolleiders
nadenken over een nieuw curriculum op verschillende vakgebieden. Daarna wordt om
feedback op de ideeën gevraagd aan scholen, ouders, vakorganisaties, LAKS enz. Die
feedback wordt verwerkt in het uiteindelijke advies aan de minister. De doelstelling is
leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst.
Een toekomst waarin alles steeds sneller zal veranderen... Een toekomst ook, waarin de
leerling van nu een aantal jaren zal studeren, maar ook lang zal werken. Hoe kun je hen
toerusten voor een loopbaan, waarmee ze een leven lang betekenisvol kunnen zijn voor
zichzelf en de maatschappij?
Omdat het bestuur van de VvSL heeft vastgesteld, dat veel decanen nog niet precies op
de hoogte zijn van deze belangrijke en ingrijpende ontwikkeling, heeft het de redactie
van DecaZine gevraagd de ins en outs ervan voor de leden op een rijtje te zetten. In dit
artikel de visie van Theo Douma, voorzitter College van Bestuur
Openbaar Onderwijs Groningen en trekker van Curriculum.nu,
Minette van der Bemd, voorzitter van de VvSL en Peter Hulsen,
directeur Ouders & Onderwijs aan het woord. Tenslotte nog
een reactie van Hermien Miltenburg, kijkend vanuit het hoger
onderwijs.

door Hermien Miltenburg
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lum.nu
WERK MEE AAN HET ONDERWIJS VAN
MORGEN: CURRICULUM.NU
Dit jaar buigen 125 leraren, 18
schoolleiders en ruim 80 scholen zich

WAAROM CURRICULUM.NU?

over de vraag wat leerlingen in het primair

Op de site van Curriculum.nu staat:

en voortgezet onderwijs voor negen

‘Waarom het curriculum herzien?

leergebieden moeten kennen en kunnen.

Om het te actualiseren, zodat we

Met de opbrengst van dit ontwikkelproces

leerlingen díe bagage mee kunnen geven

zullen kerndoelen en eindtermen worden

die zij nodig hebben voor hun toekomst.

geeft aan: Ontwikkelscholen geven input

geactualiseerd.

En om scholen voldoende ruimte te

en feedback op de tussenopbrengsten

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief

bieden om, naast dat vaste deel van het

van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën

van de Onderwijscoöperatie, PO-raad,

curriculum, zelf onderwijstijd in te richten.

haalbaar in de school? Daarnaast delen

VO-raad, AVS (Algemene Vereniging

Aansluitend bij hun visie, leerlingen en

de ontwikkelscholen de ervaringen die zij

Schoolleiders), LAKS en Ouders &

omgeving.’

zelf opdoen met de ontwikkelingen in het
eigen schoolcurriculum, met elkaar en met

Onderwijs. In de uitvoering wordt
inhoudelijk samengewerkt met SLO,

ONTWIKKELSCHOLEN

de ontwikkelteams. Deze ervaringen zullen

financieel wordt het mogelijk gemaakt

Er zijn scholen waarbinnen de nieuwe

tevens benut worden in het vervolgproces

door het ministerie van OCW.

plannen worden uitgeprobeerd. De site

bij het bepalen welke ondersteuning

6

ruimte voor hebben en die krijgt de school
dan ook. Een school doet er verstandig
aan de positie van LOB en van de decaan
stevig te borgen. Dat is belangrijk voor
succes in het vervolgonderwijs maar
ook voor het VO zelf. Leerlingen die
ervaren dat hun lesprogramma hen
goed voorbereidt op de toekomst,
zullen gemotiveerder zijn. De wereld om
ons heen verandert razendsnel. Onze
leerlingen zullen naast kennis, ook een
breed pallet aan vaardigheden moeten
hebben. De 21ste-eeuwse vaardigheden
zullen vanuit alle leergebieden geoefend
moeten worden. Denk dan aan
‘communicatieve vaardigheden’, ‘kritisch



Theo Douma, trekker van het project
Curriculum.nu



Minette van den Bemd,
voorzitter VvSL

naar bronnen kijken’, ‘multidisciplinaire
werken’ en ook kijken naar en oefenen
met de vijf loopbaancompetenties.”

BONDGENOTEN
“De ontwikkelscholen die met de
leergebieden aan de slag gaan, doen dit
niet in een geïsoleerde setting. Het is juist
de bedoeling tot een samenhangende
leerlijn te komen. De ontwikkelteams
met leraren en schoolleiders leggen de
scholen nodig hebben bij de realisatie van

onderwijsaanbod. Leerlingen moeten

bouwstenen na een aantal sessies voor

de herziene kerndoelen en eindtermen in

verbanden gaan ervaren tussen de kennis

aan de ontwikkelscholen die hierop

hun eigen schoolaanbod.

die ze aangeboden krijgen. Nu ervaren

reageren. Er wordt feedback gevraagd

Ontwikkelgroepen van de leergebieden

leerlingen nogal eens overlap in de

aan het vervolgonderwijs in de volle

Het gaat om de leergebieden Nederlands,

leerstof. Dat is niet motiverend. Binnen

breedte, mbo, hbo en wo. Het primair

Engels (met ook aandacht voor Frans,

het project willen we kerndoelen voor de

en het vervolgonderwijs zijn onze

Duits en Spaans), Rekenen/ wiskunde,

leerling formuleren. Die moeten 70% van

bondgenoten. Zo moeten we tot een

Digitale geletterdheid, Burgerschap,

de lestijd omvatten. De school mag zelf

samenhangend geheel komen vanaf het

Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur,

de resterende 30% invullen zoals ze dat

moment dat een kind naar de basisschool

Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

passend vinden binnen hun identiteit.

gaat tot aan afstuderen en toegang tot

In verschillende stappen verdiepen de

Echt nieuw is het ontwikkelen van de

de arbeidsmarkt. Het is bijna tien jaar

teams zich in de vraag wat leerlingen

leergebieden ‘digitale geletterdheid’

geleden dat er naar een nieuw curriculum

zouden moeten kennen en kunnen, wat er

en ‘burgerschap’. We vinden dat

gekeken is. In die tien jaar is er veel

tot het onderwijscurriculum zou moeten

deze en andere leergebieden in een

veranderd en daarom is het logisch dat

behoren. Het doel is te komen tot een

doorlopende leerlijn moeten worden

leergebieden aan vernieuwing toe zijn.

doorlopende leerlijn. Vertegenwoordigers

aangeboden. Van het PO naar het VO

Het is niet eerder voorgekomen dat

uit het mbo en ho gaan kritisch kijken

naar vervolgonderwijs.”

leraren, scholen etc. al in dit stadium
hebben kunnen meedenken. Voorheen

naar het nieuwe curriculum. Ouders en
scholieren zijn ook betrokken.

PERSOONSVORMING

werd curriculumvernieuwing gedaan door

Waarom zijn ‘persoonsvorming’ en in

een staatscommissie. Het is echt voor het

WAT VERANDERT ER VOOR DE LEERLING?

lijn daarmee LOB niet opgenomen in het

eerst, dat iedereen kan meedenken.”

Deze vraag leg ik voor aan Theo Douma,

programma van Curriculum.nu, vraag ik

Dat klinkt allemaal mooi, studiesucces

trekker van het project Curriculum .nl.

Douma. “Persoonsvorming is bij uitstek

en een goede studiekeuze zijn broer

“De doelstelling van het project is te

iets waarmee een school zichzelf kan

en zus... Maar van de uitvallers in het

komen tot een samenhang van het

profileren. Daar moet een school ook

hoger onderwijs zegt de helft dat ze de
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Persoonsvorming en leren
reflecteren op wie je bent en
wie je wilt zijn, zijn pijlers
van LOB.



Peter Hulsen, directeur Ouders &
onderwijs

verkeerde studiekeuze heeft gemaakt.

ervan bewust zijn hoe belangrijk de vijf

zij moet tijd hebben om collega’s

Hoe kan het dan, dat LOB geen rol speelt in

loopbaancompetenties zijn.”

en leerlingen te coachen en ook de
competenties ontwikkelen voor zijn

deze vernieuwing?
”Ja, dat vind ik ook jammer”, zegt Minette

DE DECAAN ALS LOOPBAANPROFESSIONAL

nieuwe rol. Als VvSL gaan we ons daar

van den Bemd, voorzitter van de VvSL. “We

“Wat betekent dit dan voor de decaan?”

hard voor maken. De decaan ‘nieuwe stijl’

hoopten dat LOB onderdeel zou worden

vraag ik aan Minette. “Een decaan wordt

heeft een regisseursfunctie op school

van de ontwikkelgroep persoonsvorming.

de regisseur van LOB. Hij of zij is de expert

waar niemand meer omheen kan.”

De Tweede Kamer heeft besloten af te zien

op het gebied van loopbaanontwikkeling en

van deze ontwikkelgroep. Heel jammer.

zorgt ervoor, dat de school een omgeving

Persoonsvorming en leren reflecteren op wie

kan zijn, waarin de leerling voluit zijn

WAT VINDEN OUDERS VAN CURRICULUM.
NU?

je bent en wie je wilt zijn, zijn pijlers van LOB

loopbaancompetenties kan ontwikkelen,

Peter Hulsen, directeur Ouders &

en zo belangrijk. Belangrijk voor iedereen,

ervaringen kan opdoen en in dialoog

Onderwijs: “Wij zijn als organisatie

een leven lang, maar zeker voor jongeren die

leert reflecteren op die ervaringen. Zo

voor ouders, vooral in de voorfase, ook

hun toekomst vorm moeten geven.”

kan de leerling sturing geven aan zijn

betrokken bij Curriculum.nu. Wat ouders

eigen loopbaan. Daarbij is een goede

vooral missen is samenhang: tussen

WERK AAN DE (LOB-)WINKEL

samenwerking tussen iedereen die een

de vakken, maar ook tussen primair,

“Maar daarom niet getreurd,” zegt de

rol heeft op school heel belangrijk. Ook

voortgezet en vervolgonderwijs. Ouders

altijd strijdlustige Minette. “Het is wel

een goed contact tussen het primair

vinden aandacht voor persoonsvorming

duidelijk dat je ondertussen niet meer

en voortgezet onderwijs en tussen het

heel belangrijk.” Uit een enquête onder en

om LOB heen kunt. Samen met de

voorgezet en vervolgonderwijs (mbo,

gespreksgroepen met ouders blijkt, dat

NVS-NVL willen we ervoor vechten,

hbo en wo) is wezenlijk. In ons visiestuk 1

vooral vaardigheden om goed toegerust

dat LOB de lijm wordt tussen de

vertellen we hier meer over.”

te zijn voor de toekomst belangrijk

verschillende leergebieden. Hoe meer

gevonden worden. ‘Vaardigheden
die genoemd worden, zijn: kritisch

leergebieden, hoe beter dit werkt

WAT BETEKENT DIT VOOR DE WERKDRUK
VAN DE DECAAN?

voor de persoonsontwikkeling van de

“De decaan moet wel goed toegerust

oefenen in samenwerken met anderen,

leerling. Vakdocenten moeten zich

worden voor zijn nieuwe taak. Hij of

problemen herkennen en oplossen.

samenhang er is tussen de verschillende

reflecteren, kritische vragen stellen,

8
Allemaal vaardigheden die ook geoefend

komen. Ze leren zo verschillende

MINDER UITVALLERS

worden binnen LOB. Maar ook praktische

beroepen, bedrijven en organisaties

Studenten die uitvallen in het eerste

beroepsvaardigheden en voorbereiding

kennen. Ouders dringen er onder

studiejaar zijn ook voor het hoger onderwijs

op de toekomstige arbeidsmarkt

meer op aan in projectonderwijs het

een probleem. Het is overduidelijk

worden genoemd. Deze vraag leeft bij

regionale bedrijfsleven en andere

dat een goed studiekeuzetraject het

alle groepen ouders, ook ouders die

organisaties in de omgeving te

beste middel is om onnodige uitval

voor scholen soms lastiger te bereiken

betrekken. Dit draagt bij aan een goede

te voorkomen. Studiekiezer, ouders,

zijn zoals ouders met een migratie-

keuzes voor vervolgopleidingen en

school en vervolgonderwijs hebben een

achtergrond.” Ouders & Onderwijs heeft

toekomstig beroep.”

taak in dit traject. Het ideaalbeeld is

een interessante infographic 2 hierover

Een ouder: “Je zou leerlingen meer

dat deze betrokkenen nauw met elkaar

gemaakt.

kunnen motiveren met stages in

samenwerken.

bedrijfsleven.”

De verantwoordelijkheid voor LOB ligt op

ZORG VOOR BETERE AANSLUITING EN
HERKENBAARHEID MET PRAKTIJK

Hulsen zegt verder: “Bovengenoemde

school niet alleen bij de decaan, maar bij

waarnemingen vanuit Ouders &

iedereen die betrokken is bij de leerling.

‘Zorg voor betere aansluiting met

Onderwijs heb ik ingebracht in de

In die ideale (school-)wereld is de decaan

praktijk’, zo staat er op de site van

periode vóór de nu op gang gekomen

de expert die naast alle andere taken, ook

Ouders & Onderwijs.3 “Scholen kunnen

ontwikkelfase. In de Ontwikkelfase zit

nog eens contact onderhoudt met het

hun curriculum beter laten aansluiten

ik vanuit Ouders & Onderwijs in de

vervolgonderwijs. Scholen moeten hem of

op de arbeidsmarkt en de keuzes hierin

Coördinatiegroep die het proces stuurt

haar in die belangrijke taak ondersteunen.

samen met vervolgopleidingen en

en begeleidt. Ouders & Onderwijs heeft

De positie van de decaan als regisseur

arbeidsmarkt maken. Het is belangrijk dat

nu geen eigen activiteiten meer in de

en expert op het gebied van LOB, moet

leerlingen letterlijk uit de schoolbanken

context van Curriculum.nu.”

geborgd zijn.
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Goede LOB houdt in dat het LOB beleid vastgelegd
wordt in het schoolplan, dat er voldoende LOBactiviteiten en loopbaangesprekken zijn.
KEUZEVAARDIGHEDEN

levensles die in deze dynamische wereld

loopbaancompetenties van de leerling.

Het is goed dat scholen zich ook

van onschatbare betekenis is. De decaan,

Dit wordt uitgevoerd door deskundige

meer concentreren op het ontwikkelen

expert op het gebied van keuzes maken,

docenten, mentoren en decanen. Het

van vaardigheden. De overgang van

geeft hem een belangrijk handvat dat

bestuur van de school evalueert jaarlijks

voorgezet naar hoger onderwijs is erg

een leven lang mee kan en moet gaan.

met de MR het LOB-beleid. De inspectie

groot. Leerlingen die student worden,

Keuzevaardigheid is een belangrijke basis

is met de Kwaliteitsagenda LOB VO

dragen veel verantwoordelijkheid

voor succes, om te beginnen tijdens de

uitgerust om vo-scholen te benaderen

voor hun eigen studiesucces. Er

hbo- of wo-opleiding.

over de verankering en invulling van LOB.

wordt veel aan hen gevraagd met

Zo krijgt LOB ‘handen en voeten’.

op het gebied van communicatieve

VVSL: SERIEUS AAN DE SLAG MET
KWALITEIT

vaardigheden, reflexieve vaardigheden,

De VvSL wacht niet af wat Curriculum.

mediavaardigheden, digitale

nu op gaat leveren en gaat nu al serieus

MEER WETEN:

vaardigheden en ga zo maar door.

aan de slag met de kwaliteit van LOB.

www.curriculum.nu op deze site kun je je ook

Studenten zeggen vaak dat ze het

Op 8 februari hebben de VvSL, de

abonneren op de digitale nieuwsbrief

belangrijk vinden goede keuzes te leren

NVS-NVL, het LAKS en de VO-raad

1

maken. Het keuzeproces loopt nog

samen hun handtekening gezet onder de

jaren na de bachelorkeuze door. Welke

Kwaliteitsagenda LOB VO 4.

vrijekeuze vakken volg ik? Welke minor

Hiermee onderstreept de vereniging

ga ik doen? Hoe ga ik me specialiseren?

het belang van LOB in alle scholen.

Welke stage past bij mijn professionele

Goede LOB houdt in dat het LOB-beleid

doelen?

vastgelegd wordt in het schoolplan,

Een scholier die leert hoe hij goede

dat er voldoende LOB-activiteiten

keuzes maakt, komt niet alleen tot een

en loopbaangesprekken zijn die

goede studiekeuze, maar leert een

bijdragen aan de ontwikkeling van de

betrekking tot studievaardigheden. Ook

De tijd dat LOB het ‘vijfde wiel aan de
wagen’ was, is voorbij.

Visie VvSL en NVS-NVL op LOB: www.vvsl.nl
kijk naar visie curriculum.nu

2

Infographic Ouders & onderwijs: http://bit.ly/
oudersonderwijs

3

Ouders en Onderwijs: http://bit.ly/
leraarbouwt

4

Kwaliteitsagenda: http://bit.ly/
kwaliteitlob

10

door Jaap de Win
Jaap de Win is
vwo-decaan aan het
DevelsteinCollege
in Zwijndrecht en
penningmeester van
de VvSL.

Direct van
h5 naar v6
In de jaren 80 van de vorige eeuw werd ik als vader van een jong, uitdijend gezin door meelevende
collega’s vaak met extra klusjes opgezadeld om mijn schamel inkomen enigszins aan te vullen.
Een van de klusjes betrof bijlessen in kerst- en voorjaarsvakantie aan een net geslaagde havist
die in één jaar zijn vwo-diploma wilde halen. Twee lange middagen bijles, waarbij ik die
onderdelen van mijn vak, economie, die op het vwo veel lastiger waren dan op het havo, trachtte
uit te leggen, en hij haalde in één jaar zijn vwo-diploma met een 8 in mijn vak. Toen goed voor
mijn zelfvertrouwen en mijn kinderen, voor wie ik een Duplo-trein kon kopen.
Achteraf kijk ik er anders tegenaan: die bijlessen en de interactie daarin maakten mij snel
een betere leraar, omdat ik zag wat een leerling niet snapt en hoe ik dat het best kan uitleggen.
Maar vooral omdat ik zag, dat een gemotiveerde leerling bergen kan verzetten.
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pta. De hele schoolexamenstof moet wel

vreemde taal mag vervangen door een

gedaan worden, maar nergens staat dat

ander examenvak. En dat had M. al: m&o.

die ook altijd schriftelijk getoetst moet

Alle directbetrokkenen raakten steeds

worden.”

enthousiaster, en waren steeds vaster
besloten door te gaan, ondanks frequente

v6

Omdat het achteraf vaak goed ging, ebde

tegentand en tegenwerking. Gelukkig

de weerstand bij collega’s bij overstap

hadden we de examensecretaris aan

naar een ‘hoger’ niveau weg, maar van h5

onze zijde, maar die wilde wel per 1 april

rechtstreeks naar v6, dat leek een stap te

definitief weten, welke vakken de leerling

ver...

op havo- en welke hij op vwo-niveau
zou doen. In die keuze zit een risico:

M.

een onvoldoende, ook al is die op vwo-

Drie jaar geleden kwam M. bij mij:

niveau, telt bij de zak- slaag regeling wél

aanvankelijk geen modelleerling doubleerde

als onvoldoende. Voor 1 april werd het

hij in havo-4, maar het jaar daarop zag hij

een definitief go, enkele maanden later

het licht: zevens en achten, tijd om werk te

ontving M. het havodiploma met daarop

maken van de route naar het vwo.

drie vakken op vwo-niveau!

Vanwege zijn goede resultaten ontstond
het nog vage idee hem direct in v6 te

WAAROM AL DIE MOEITE...?

Als vwo-decaan moest ik later aan dat

plaatsen. De voorwaarde was, dat M. -NT

De voordelen voor de leerling lijken

voorval terugdenken. Toen in de tweede

met economie en als extra vak m&o- naar

minimaal: op universitair niveau zijn ze

fase de opstroomroute h5"v5 werd

havo-5 zou overgaan met goede cijfers én

nul: toelating tot studies kan alleen met

hersteld, moest ik de nodige weerstand

een extra vak.

een volledig vwo-diploma. Op hbo zijn

van collega’s pareren:

Toen dat hem lukte en het in havo-5 nog

ze twijfelachtig, ik kan me voorstellen

“Hij heeft mijn vak niet gehad op het havo

steeds crescendo ging, kregen onze

dat een havist met relevante vakken op

en moet nu daarmee beginnen, dat kan

snode plannen steeds vastere vorm: hij

vwo-niveau zich kwalificeert voor de

toch niet...!”

ging lessen volgen en schoolexamens

soms aangeboden versnelde hbo-route

”Jawel, geef maar de lijst van zaken die

afleggen met vwo’ers zonder zijn

voor vwo’ers, maar hierover is nog niets

hij gemist heeft, en laat hem die, voor

havovakken te verwaarlozen en zette in

officieel vastgelegd. Dus waarom de

zover ze niet terugkomen in de vijfde- of

op een havodiploma met minstens één,

zakkans vergroten door vakken op een

zesdeklastoetsing, maar in de loop van

maar liever meerdere vakken op vwo-

hoger niveau te doen?

het jaar inhalen.”

niveau.

Ook:

De weg naar vwo-6 lag daarmee voor

Op vo-niveau zijn de voordelen wel

“Hij heeft niet alles gedaan volgens het pta.”

hem open, omdat een opstromer de

groot: de vakken die een havoleerling

“Dan maken we toch een individueel

voor vwo’ers verplichte tweede moderne

heeft afgesloten op vwo- niveau, hoeft

12
hij in vwo-5 of, in het geval van M, vwo-6 niet meer te volgen,
waardoor er ruimte, ook in zijn rooster, ontstaat om de als havist
gemiste v4- en eventueel v5-stof in te halen en bij te werken.
De weerstanden bij collega-docenten waren groot en kwamen
soms ook uit onverwachte hoek. Sommige collega’s waren
“gewoon” overtuigd van de onhaalbaarheid van deze overstap,
andere waren beledigd: “Dacht jij nou echt, dat stof, die ik in twee
jaar uit-en-te-na behandel, zomaar even kan worden ingehaald?”
Weer anderen wezen op het wezenlijke verschil in stof op havo en
vwo.
Het heeft heel wat gesprekken gekost om de weerstanden te
uit de weg te ruimen en mijn collega’s duidelijk te maken dat ik
hun lessen niet overbodig vond en dat er van hen geen extra
inspanning werd verwacht. Dat ik hun alleen vroeg deze leerling
een kans te geven om zich te bewijzen.
Een voor mij onverwachte weerstand kwam uit mijn eigen sectie,
hoewel die altijd wel in is voor vernieuwing en experimenten. Het
duurde even voordat duidelijk werd waarom: mijn havocollega’s
economie en m&o zagen een van de weinig zeer goede havisten
uit hun resultatenlijstje verdwijnen: natuurlijk waren de vworesultaten van leerling M. wel voldoende, maar zijn havoresultaten
zouden beslist hoger zijn. Daar ging hun klassengemiddelde,
terwijl zij al jaren door de schoolleiding achter de broek gezeten
werden over hun eindcijfers en de bolletjes...!!
Voor het eindcijfer telt immers alleen het cijfer en wordt er niet
gecorrigeerd op niveau, hoewel dat laatste nu aan het veranderen

Gastcolumn
Mirjam Spitholt

is! Bij de schoolresultaatbepaling mag nu 1,5 bijgeteld worden
voor een vak op hoger niveau.

DE RESULTATEN
Een laatbloeier behaalt in 2016 zijn havodiploma met drie vakken
op vwo-niveau, slaagt in 2017 met zijn NT-profiel voor het vwo
met licht bovengemiddelde cijfers en is nu succesvol wo- student!
De school heeft er een succeservaring bij en dat vermindert

BUSY, BUSY, BUSY, BUSY, DEAD! HERKEN JE DIT?
Ik helaas wel. Te vaak gebruik ik dit moment als
stepping stone om naar het volgende moment
te komen. We leven in een manic society. Als we

de weerstand. Er is nu zelfs een facilitering voor docenten die

niet oppassen, zijn we als een gek aan het rennen

havoleerlingen begeleiden, als die een vak op vwo-niveau willen

zonder richting. Dat doet mij denken aan een scène

doen.

van Monty Pyton: 100 yards for people with no

Natuurlijk zal dit niet altijd lukken, maar waarom zou je niet
doen, als het kan...?

sense of direction. Na het startschot rent iedereen
een willekeurige richting op, hilarisch!

HOE VAAK HEB JIJ HET GEVOEL DAT JE FULLTIME
P.S. en overigens ben ik van mening dat alle leden hun

WERKT EN PARTTIME LEEFT?

contributie moeten (laten) betalen. De factuur vind je op

Het begint al in de vroege ochtend, we springen

de website onder mijn VvSL profiel en dan links facturen.

onder de douche en we wassen het liefst onze

Eventuele aanpassing hierin zijn eenvoudig aan te vragen

haren met shampoo en conditioner ineen, dat

via een mailtje aan de penningmeester. Het najagen van de
contributiebetaling is een net zo tijdrovende als suffe klus
voor onze secretaris René als voor ondergetekende.
Jaap de Win

bespaart toch al snel drie minuten per dag, twintig
minuten per week, dus duizend minuten in een
jaar. Daarna shave & go, whitening & go. Aan de
ontbijttafel nemen we een shake, want kauwen

DecaZine

19

13

april 2018

Busy, busy, busy,
busy, dead!
vertraagt enorm. We leven sneller dan ooit, we zoeken naar

||

Waar ben je bang voor?

liefde, we speeddaten, we jagen naar succes.

||

Wie of wat inspireert jou het meest in je leven?

Ik denk, dat we soms een stopteken nodig hebben. Als we niet

Woody Alan zei ooit: “De meeste tijd heb ik niet zoveel lol, de

stoppen, komen we er wellicht nooit.

rest van de tijd heb ik totaal geen lol!”

Dat kan een vrijwillige stop zijn, meditation to go (ha, ha, ha,

We zijn niet op aarde gekomen om perfect te zijn, normaal

bestaat echt), wandelen in de natuur, lezen van een inspirerende

te zijn, knap te zijn, intelligent te zijn, om veilig op de

column. Maar als we niet luisteren naar het leven, fluit het leven

eindbestemming te arriveren (we hebben toch al een

ons vanzelf terug en krijgen we een noodgedwongen pitstop,

retourticket), we zijn hier gekomen om onze vreugde te volgen,

bijvoorbeeld de zere rug of de burn-out.

te schijnen, zoals kleine kinderen dat nog zo mooi durven.

Ik zou durven stellen dat we op een bepaald punt in ons leven

Succes is herinneren wie je bent en daarna gaat het om meer te

allemaal worden opgeroepen om te stoppen, om na te denken

durven zijn dan wie je bent.

waarom we hier zijn.

Als je dat durft, kleur je de wereld mooier.

WAT IS SUCCES VOOR JOU OF DE SCHOOL WAAR JE WERKT?

We zijn human BEINGS. Wees aanwezig in je eigen leven door

Onderzoek heeft aangetoond dat negen van de tien mensen

er echt in aanwezig te ZIJN. Dan kun je pas wat betekenen

succes niet hebben gedefinieerd. Verrassend is dat drie van de

in het leven van de leerlingen die ook zo graag handvatten

tien mensen wel een testament hebben opgesteld. Waar zijn we

krijgen om richting te geven aan hun leven dat zo ingewikkeld

dan eigenlijk mee bezig: we denken meer na over wat er moet

kan lijken met al die keuzes.

gebeuren na ons leven dan tijdens ons leven.

Dwing niet direct een definitie van succes af.

We besteden per dag op ons werk gemiddeld 83% aan taken

MIJN GOUDEN TIP?

(de mail met al zijn opdrachten regeert), 16% aan relaties (met

Elke dag een pitstop! Bijvoorbeeld door jezelf de vraag te

je collega’s of de leerlingen) en slechts 1% aan visie. Wat zou

stellen: “Wat was voor mij een succesmoment vandaag?”.

er gebeuren als je acht minuten per dag (1% extra) de stilte zou

Als jouw definitie van succes geen liefde of geluk in zich

opzoeken en zou besteden aan visie? Dat zou enorm veel tijd

heeft, vind een andere definitie want dat is wat wij in essentie

kunnen besparen, want ineens heb je meer richting.

zijn. De meest succesvolle mensen zijn eerlijke en moedige
mensen, die hun blokkades onder ogen durven te zien.

Vragen die je jezelf zou kunnen stellen om jouw definitie van
succes helder te krijgen:
||

Van 0% tot 100%: hoe levend voel je je in jouw leven nu?

||

Wanneer voel je je dat je echt leeft?

||

Wat zou je nu (meer of minder) kunnen doen om meer
aanwezig te zijn in je leven?

||

Als je zou stoppen met jezelf veroordelen, welke goede
dingen zouden dan kunnen gebeuren?

Ze doen aan innerwork en ze worden ervoor beloond!

14

Het goed
profiel
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door Yvonne Schoolmeesters
Yvonne Schoolmeesters heeft Franse taal- en letterkunde gestudeerd aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en werkt als docente Frans aan het Valuascollege te
Venlo. Vanaf 2001 is zij daar ook werkzaam als vwo-decaan.

Een toevallig gesprek met een oud-leerlinge: “Mijn mentor zei dat
ik goed was in wiskunde en dat NG daarom wel bij me zou passen.
Mijn moeder vond dat ook. Maar mijn gevoel ging naar het profiel
Cultuur en Maatschappij. Ik heb hun advies opgevolgd. Ik kan niet
vertellen hoe dom ik me die drie jaren heb gevoeld. Ik heb doorgezet
en mijn diploma behaald. Maar ik denk dat de onzekerheid over mijn
eigen presteren er wel voor heeft gezorgd dat ik voor Rechten op
hbo-niveau heb gekozen. Ik had graag geweten hoe het was gelopen
als ik voor CM was gedaan. Had ik dan andere keuzes gemaakt?
Maar weet je, het vak wiskunde vind ik nog steeds superleuk!”
Op mijn school is, zoals op vele scholen in Nederland, de keuze voor
de natuurprofielen op het vwo behoorlijk gestegen. Steeds meer
dringt zich de vraag op of we daar wel gelukkig mee moeten zijn. En
of onze leerlingen daar gelukkig mee zijn.
Ik had al langer moeite met de druk op leerlingen om natuurprofielen
te kiezen, ongetwijfeld versterkt door mijn achtergrond als
talendocent. Toch liet ik me door dit laatste gegeven juist ook
afremmen. Ik wil als decaan graag neutraal blijven, niet mijn eigen
vakgebied een rol laten spelen bij gesprekken met leerlingen. Voor
mij heeft elk schoolvak evenveel waarde. De laatste jaren bekruipt me
echter het gevoel dat de maatschappij vooral waarde toekent aan de
bèta- en kernvakken.

16
Misschien kwam het kantelpunt in mijn

De druk, die de afgelopen jaren op leerlingen

5V waarin we enkele vragen stellen over

denken tijdens het KNAW-symposium over

wordt gelegd om het goede profiel (is dat NG

profieltevredenheid. De uitslagen van deze

profielkeuze in april 2016. Een van de sprekers,

of NT?) te kiezen, is groot. Ik meen te zien dat

enquêtes laat ik in oktober zien aan leerlingen

mevrouw dr. Sandra van Aalderen, gaf in haar

vooral meisjes die druk voelen en graag willen

en ouders van klas 3 tijdens de infoavond

verhaal aan hoe onbewuste overtuigingen

beantwoorden aan dat wat ouders, docenten,

over profielkeuze. Ze laten een duidelijk beeld

over de eigen ontwikkeling de studiekeuze

medeklasgenoten of de maatschappij van hen

zien. In de eerste twee jaren zag je veruit de

beïnvloeden. Ze vertelde over de ontwikkeling

vraagt. Vragen ze zich voldoende af of deze

geringste profieltevredenheid in de vierde

van een lessenserie ‘Set your mind’,

profielen, deze vakken ook bij ze passen? Het

klas bij het profiel NG, de grootste bij NT, op

gestoeld op ideeën van Carole Dweck over

verhaal van mijn oud-leerlinge laat zien dat

de voet gevolgd door CM. In de vijfde nam de

Growth Mindset. Ze gaf aan hoe ontzettend

dat niet altijd het geval is.

tevredenheid over NG nog meer af. Hoewel

belangrijk het is aandacht te schenken aan

de cijfers dit schooljaar verbeterd zijn (een

de bewustwording van eigen stereotiepe

Op mijn eigen school hebben we de laatste

gevolg van onze acties?), zijn de leerlingen

denkbeelden, motivatie en zelfvertrouwen.

jaren gepoogd een aantal stappen te zetten

nog steeds het minst positief over het profiel

Haar onderzoek dat medegefinancierd

om die druk op de schouders van leerlingen te

NG.

wordt door Tech your future, wil met name

verminderen en hen weerbaarder te maken in

meisjes stimuleren een bètastudie te kiezen.

het keuzeproces. Ik heb niet de ruimte om ze

Eind november, begin december laten

De voorbeelden in de lessenserie gaan over

allemaal te bespreken en zal me beperken tot

we leerlingen uit klas 3 speeddaten met

wiskunde en natuurkunde. Met stijgende

de meest fundamentele.

vijfdeklassers. De onderbouwleerlingen gaan,

verbazing vroeg ik me af welke stereotiepe

na voorbereiding, in kleine groepjes vier

denkbeelden hier ontkracht worden en welke

Reeds drie jaar op rij nemen we een

profieltafels af om in gesprek te gaan met

versterkt in naam van de wetenschap.

korte enquête af bij leerlingen in 4 en

bovenbouwleerlingen. Het is fantastisch om
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de andere kant ben ik de afgelopen jaren
ook geschrokken van de mate waarin de
geesteswetenschappen in een hoek gedrukt
zijn en hoe dat onbewust fnuikend is geweest

De druk die leerlingen
elkaar opleggen om het
NG-profiel te kiezen,
neemt af.

voor het zelfbewustzijn van mijn vakgenoten.
Een ouder vroeg me vorig jaar, hoeveel
academici uit de CM-richting op de
beroepenavond kwamen. Ineens realiseerde
ik me, dat zelfs ik als decaan deze groep
verwaarloosd had. Dit jaar prijken trots op
onze lijst voor de komende interviewavond
een taalwetenschapper, een ontwikkelaar
van CITO-luistervaardigheidstoetsen,
een eerstegraads docent Nederlands en
een kunsthistoricus. En belangrijker nog:
er schrijven zich leerlingen in voor deze
interviews.
Mijn artikel is niet bedoeld als pleidooi om
leerlingen massaal voor EM of CM te laten

te zien hoe serieus de leerlingen van klas 5

voor natuurprofielen. En ook dit schooljaar

kiezen, zeker niet, maar wel als een pleidooi

het gesprek aangaan. Ze zijn al verder in het

heb ik weer twee meiden uit vwo-5 op

om de druk van de schouders van leerlingen

keuzetraject en vertellen vaak onomwonden,

gesprek gehad, die vastlopen in NG en inzien

af te proberen halen en hen uit te dagen

hoe het profiel NG soms tegen kan vallen als

dat ze in de derde niet goed nagedacht

goed na te denken over het waarom van

je er gaandeweg achter bent gekomen, dat je

hebben over hun profielkeuze.

bepaalde keuzes. Leerlingen moeten keuzes

die NG-kant helemaal niet uit wil. Ze dringen

leren verwoorden, evenals hun gedachten

er bij derdeklassers op aan vooral goed na

Maar er zijn ook weer derdeklassers met

en ideeën. Het keuzeproces moet zich niet

te denken over de reden, waarom ze voor

puike cijferlijsten die heel bewust en

beperken tot maken van interessetestjes.

een bepaald profiel willen kiezen, over wat

beargumenteerd voor CM kiezen. Helaas doen

En laat leerlingen vooral ook zien, dat veel

ze nu echt interessant vinden en ook om de

zich dan weer andere problemen voor: het

van wat ze horen, een mening, een opvatting

adviezen van docenten serieus te nemen.

zijn vaak leerlingen, die ook voor wiskunde

of een tijdsbeeld is. Tijdens de infoavond

Daar de tevredenheid van de CM- en NT-

B zouden willen kiezen. En dat kan dan weer

voor ouders en leerlingen doe ik dat door een

kiezers het grootst is, stralen deze leerlingen

niet op mijn school. Daar raken we een ander

paar keer kleine subjectieve elementen in de

dat ook uit in de gesprekken. Ze vertellen

probleem. In het onderwijs spreken we veel

presentatie te verstoppen en hen daar tegen

over hun toekomstplannen en welke open

over maatwerk en gepersonaliseerd leren,

het einde op te wijzen om te laten voelen,

dagen of meeloopdagen ze bezocht hebben.

maar dat is in zijn meest elementaire vorm,

dat informatie nooit helemaal neutraal is,

Deze activiteit zet de onderbouwleerlingen

het kunnen kiezen van vakken die je graag

ook niet de informatie die ze op deze avond

erg aan het denken. De druk, die ze elkaar

wilt doen, vaak niet mogelijk.

krijgen. Ik wijs hen erop, dat ze daar heel

opleggen om het profiel NG te kiezen, neemt

alert op moeten zijn. Zo geldt dat ook voor

af. Het gesprek wordt meer op inhoud

In het begin van mijn artikel gaf ik aan dat

de informatie die ze krijgen van hun ouders

gevoerd.

mijn achtergrond als docente Frans me juist

of hun docenten. Dat is wat ik me tijdens het

vaak geremd heeft in het aanroeren van

KNAW-symposium sterk gerealiseerd heb.

Inmiddels zien we een evenwicht

dit thema. Nog steeds vermijd ik het uiten

En laten we hopen dat al deze kleine stapjes

ontstaan in de keuze voor de natuur- en

van een stellige mening in aanwezigheid

helpen om leerlingen de goede keuzes te

maatschappijprofielen. Maar nog steeds

van leerlingen en ouders. Ik benoem de

laten maken. Goed in de betekenis

kiezen met name meisjes onevenredig veel

feiten en stel verder vooral vragen. Van

van passend, geschikt.

18

LOB in het h
en vwo
Vijf uitgangspunten voor de
eerste stappen
Veel studenten vallen in het eerste jaar van hun
vervolgopleiding uit. In het collegejaar ’14-’15 stopte
24 procent van de eerstejaars in het wetenschappelijk
onderwijs en 36 procent van de eerstejaars in het hbo
met hun opleiding. Die uitval mag geen gevolg zijn
van een gebrek aan goede begeleiding bij het maken
van een studiekeuze, vinden LAKS, JOB, ISO en
NVS-NVL. Volgens deze partijen kan een intensief
LOB-traject onnodige uitval voorkomen.
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havo
door Prof. Dr. Marinka Kuijpers
Prof. dr. Marinka Kuijpers is bijzonder
hoogleraar ‘Leeromgeving en
leerloopbanen in het (v)mbo’ aan de
Open Universiteit en grondlegger van
de loopbaancompetenties. Daarnaast
is zij directeur van Loopbaangroep.
Loopbaangroep heeft inmiddels
ruim 100 scholen geholpen om
loopbaangericht en toekomstbestendig
onderwijs te bieden. Met advies, training
en tools.

LOOPBAANGERICHT LEREN
Volgens onderzoek van Deloitte in 2016
worden vier op de tien mbo-studenten
opgeleid voor werk dat over tien tot
twintig jaar mogelijk niet meer bestaat.
In het hbo geldt dit voor twee op de
tien en in het wo voor een op de tien
studenten. Doordat werk verandert of
verdwijnt, zullen werknemers hun eigen
loopbaan moeten vormgeven om werk
te kunnen krijgen en te behouden. Het
onderwijs bereidt jongeren voor op de
maatschappij. Als de maatschappij
verandert, betekent dit dat het onderwijs
een nieuwe opdracht krijgt. Het gaat
er niet alleen om dat we jongeren laten
kiezen voor een vervolgopleiding. We
hebben ook de taak om jongeren te
leren kiezen. Zo kunnen ze, eenmaal
op de arbeidsmarkt, ook in hun verdere
loopbaan keuzes blijven maken.

20
Uitgangspunt 1:

te kunnen nemen in hun loopbaan en niet

leren, een taak uit te oefenen. Echter, bij

LOB is niet weten wat je kunt en wat je

afhankelijk te zijn van wat anderen zeggen

loopbaanreflectie gaat om wat leerlingen

wilt worden, maar leren hoe je dat kunt

wat ze moeten doen.

wel kunnen en wat ze willen leren, waar

ontdekken, ontwikkelen en benutten

ze nieuwsgierig naar zijn. Dit geeft richting
in de keuzes die ze maken. Om leerlingen

Uitgangspunt 3:

keuzes te leren maken, moeten ze regie

JONGEREN LEREN KIEZEN

Loopbaanontwikkeling doe je met je

leren nemen over de voorbereiding van en

‘Onze keuzes maken ons tot wie we zijn,’

hart, hoofd en voeten. Door te ervaren en

de reflectie op hun keuze. Dat kunnen ze

is een uitspraak die nogal wat druk op

te voelen wat bij je past, door reflectie

niet alleen, maar daarbij hebben ze hulp

jongeren kan leggen bij het maken van

en door onderzoek te doen naar een

nodig uit hun omgeving zodat ze dat stap

een keuze voor een vervolgopleiding.

zelfbeeld en stappen te zetten om te

voor stap kunnen leren.

Het impliceert dat die keuze bepaalt

ontwikkelen.

hoe onze loopbaan verloopt en hoe

Uitgangspunt 4:

succesvol en gelukkig we zijn. Maar
jongeren zijn nog helemaal niet zo goed

In het onderwijs wordt met name

Loopbaanreflectie is persoonsreflectie,

in het maken van keuzes. Ze maken

gereflecteerd over wat leerlingen nog

geen taakreflectie, loopbaansturing is wél

deze vaak zonder zicht te hebben op

niet weten of kunnen en wat ze nog

zelf regie nemen, maar dat niet per se

hun eigen kwaliteiten en motieven.

moeten leren. Dat is nodig om een vak te

alleen willen doen.

Jongeren kiezen vooral op basis van wat
ze zien in hun directe omgeving, wat
hun ouders of andere familieleden doen,
welke hobby ze uitoefenen of wat ze zien
op tv of YouTube. Hoe het betreffende
beroep en de bijbehorende opleiding er
daadwerkelijk uit zien, wordt meestal niet
onderzocht. Ook niet of de interessante
aspecten van dit beroep voorkomen in
een ander beroep, waar misschien wel
meer werk in is of dat beter past bij de
kwaliteiten van de leerling.

Uitgangspunt 2:
Jongeren zouden een beter beeld van
het toekomstige werk kunnen krijgen,
door zich te verdiepen in werk waar hun
interesse ligt en dat te verbreden door
de interessante aspecten in dat werk te
onderzoeken in andere beroepen

KIEZEN MET JE HART, HOOFD EN VOETEN
Jongeren hebben last van keuzestress,
van onzekerheid over de keuzes die ze
maken. Bij loopbaanontwikkeling gaat het
niet alleen om het onderzoeken van werk.
Werk verandert, dus de zekerheid over
hoe een beroep eruitziet, wordt steeds
minder. Die zekerheid kunnen jongeren
wél halen uit wat ze weten over zichzelf:
wat ze kunnen, wat ze belangrijk vinden
en waar ze nieuwsgierig naar zijn. Dit
geeft zelfvertrouwen. Ook door zelf actie

“Het ontdekken, ontwikkelen en
benutten van kwaliteiten en motieven
gebeurt niet alleen door een methode of
mentorgesprek. Loopbaanontwikkeling
is een doorlopend proces.”
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BELANG VAN NETWERKEN

LOB IN DE LES

Om een loopbaan vorm te geven, niet

Loopbaanleren kun je prima stimuleren in

3. Activeren in het maken van keuzes
en loopbaanstappen

alleen nu maar ook eenmaal op een

de les. Dat betekent voor de leraar dat hij

Om zelfregie te leren, is het van belang

veranderende arbeidsmarkt, is het

in de les ervaringen, dialoog en keuzes

dat docenten leerlingen stimuleren. Om

van belang om te leren hoe je anderen

mogelijk maakt. Dat kan op verschillende

te experimenteren met dingen waar ze

kunt betrekken. Door netwerken kun

manieren.

nieuwsgierig naar zijn, te oefenen waar
ze goed in willen worden, te laten zien

je kansen in leren en werk vergroten.
Bij netwerken gaat het niet alleen om

1 Initiëren van ervaringen

waar ze al goed in zijn en te organiseren

wie je kent, maar ook om hoe, waar en

Het gebruiken van opdrachten of

wat ze voor elkaar willen krijgen. Dit kan

wanneer je een netwerkcontact kunt

problemen die in een beroepspraktijk

door hen keuzes te laten maken binnen

benaderen. De leerling moet leren om

voorkomen, komt het dichtst bij

het reguliere lesprogramma of door

een vraag te formuleren voordat het

ervaren van die beroepspraktijk. Dit kan

het onderzoeken van leervragen buiten

contact plaatsvindt en nadenken over de

bijvoorbeeld door met verschillende

school. Als een leerling bijvoorbeeld wil

tegenprestatie die hij kan leveren. Ook

vakken samen te werken of door het

oefenen in presenteren zou dat binnen

het onderhouden van netwerkcontacten,

oefenen van een rol tijdens het werken in

een les kunnen, bij een ouderavond of

na bijvoorbeeld een interview of stage,

groepjes. Zo kan een leerling een gevoel

op zijn sportclub. Het is belangrijk dat

kan de loopbaankansen in de toekomst

krijgen waar zijn of haar kwaliteiten en

de leraar dit stimuleert, want weinig

vergroten.

motieven liggen op dit gebied. Door

leerlingen zullen dit uit zichzelf doen.

als leraar verhalen te vertellen over hoe

Bij het maken van (keuzes voor)

de opdracht gebruikt kan worden in

loopbaanstappen is het belangrijk om

Uitgangspunt 5:

verschillende werksituaties, geef je een

anderen hierbij te betrekken. Zo kunnen

Leer netwerken en gebruik dat netwerk

beeld van de praktijk. Maar ook door

leerlingen ook leren netwerken. Dit

om kansen te vergroten.

zo nu en dan lessen te laten verzorgen

kunnen ouders zijn, medeleerlingen,

door mensen uit de beroepspraktijk of

andere docenten of experts binnen

vervolgopleiding, of leerlingen dingen

én buiten de school. Leraren kunnen

LOOPBAANGERICHT OPLEIDEN

te laten onderzoeken met behulp van

vragen wie hen gaat helpen om iets te

Het ontdekken, ontwikkelen en benutten

netwerkcontacten buiten de school, kun

leren of uitproberen, en hoe ze dit gaan

van kwaliteiten en motieven gebeurt

je bijdragen aan het onderzoeken naar

aanpakken.

niet alleen door een methode of

wat bij iemand past.

KLEINE INTERVENTIES

mentorgesprek. Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling is belangrijker

moeten kunnen ervaren en keuzes

2. Reflectie op ervaringen gericht op
het zelfbeeld

kunnen maken. Ze hebben begeleiding

Voor het ontwikkelen van een bewust

wat iemand leert over zichzelf, kan hij

nodig om betekenis te geven aan

zelfbeeld dat kan worden ingezet bij

meenemen in de keuzes die hij maakt.

die ervaringen en regie te nemen in

het maken van keuzes, is het nodig dat

Alles wat iemand doet wat lastig of eng

de keuzes. Loopbaanontwikkeling

leerlingen nadenken over ervaringen zoals

is, leert diegene om stappen te zetten in

kent geen grenzen van jaar- of

hierboven beschreven. De leraar kan dit

het leven. Als leraar kun je het zelfbeeld,

opleidingsovergangen, van school naar

stimuleren door bijvoorbeeld vragen te

zelfvertrouwen en de zelfregie van

praktijk. Bij loopbaanbegeleiding zijn

stellen over ervaring waar de leerlingen

leerlingen bevorderen. Door te kijken naar

meerdere mensen betrokken. Dus niet

trots op waren, wat ze interessant

wat leerlingen kunnen en willen leren, door

alleen decanen en mentoren, maar

vonden, wanneer ze zich belangrijk

leerlingen te laten ervaren, door leerlingen

ook vakdocenten, managers, ouders,

voelden. Maar je kunt ze ook woorden

na te laten denken en stappen te laten

praktijkbegeleiders en docenten van voor-

laten opschrijven die hen positief of

zetten. LOB kan in het gehele curriculum

en vervolgopleiding.

negatief opvielen tijdens het verhaal of het

worden geïntegreerd en begint met

Leerlingen in het havo en vwo hebben

lezen van lesmateriaal. Om een zelfbeeld

kleine interventies in de les.

vooralsnog weinig mogelijkheden om

te kunnen vormen is het ook van belang

ervaringen in de beroepspraktijk op

dat leraren de leerling vertelt waar de

te doen, terwijl een aanzienlijk deel

docent ziet waarin de leerling goed in is

van hen wel wordt voorbereid op het

of kan worden, en waar de motivatie ligt.

beroepsonderwijs. De eerste stap

Vervolgens kan de leerling dit bespreken

naar loopbaangericht opleiden kan het

met ouders, mentor of hier zelf een stap

organiseren zijn van ervaringen, keuzes

in zetten.

is een doorlopend proces. Leerlingen

en dialoog in de lessen.

nu de arbeidsmarkt veranderlijk is. Alles
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Plusdocument en LOB portfolio:
2 vliegen in 1 klap
Door Guus Meijer

Plusdocument en LOB portfolio:
2 vliegen in 1 klap

In het sectorakkoord VO 2014 is afgesproken om leerlingen een plusdocument
mee te geven naast hun diploma. Het plusdocument is een verzamelstaat van
wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het
is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede
vorming en talenten te tonen en te onderbouwen. Maar hoe verhoudt het
plusdocument zich met de lessen en activiteiten gericht op Loopbaanoriëntatie
en –begeleiding? Zit hier niet veel overlap in? In dit artikel een casestudy over
Door Guus Meijer
Yubu. Een voorbeeld van een LOB-methode welke het plusdocument volledig
geïntegreerd heeft.
In het sectorakkoord VO 2014 is afgesproken om leerlingen een plusdocument
mee te geven naast hun diploma. Het plusdocument is een verzamelstaat van
wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het
is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede
vorming en talenten te tonen en te onderbouwen. Maar hoe verhoudt het
LOB-methode voor en door leerlingen
plusdocument zich met de lessen en activiteiten gericht op Loopbaanoriëntatie
en –begeleiding? Zit hier niet veel overlap in? In dit artikel een casestudy over
Yubu is een LOB-methode gemaakt en getest met leerlingen.
Yubu. Een voorbeeld van een LOB-methode welke het plusdocument volledig
Elke opdracht, elk spel, elke webpagina moet goedgekeurd
worden door leerlingen. Zo zoekt Yubu zo goed als mogelijk
de
geïntegreerd
heeft.
aansluiting met de belevingswereld van leerlingen.

Plusdocument en LOB
2 vliegen in 1 klap

Aan de hand van Yubu’s interactieve omgeving werken
leerlingen zelfstandig aan hun persoonlijke doelen. De online
leerervaring wordt versterkt door 17 bordspellen waarmee
leerlingen in klassikale setting spelenderwijs
aanen
LOB
LOB-methode voor
door leerlingen
werken. Met deze combinatie tussen online & offline biedt
Yubu leerlingen concrete en motiverende
ervaringen.
Yubu is eenLOB
LOB-methode
gemaakt en getest met leerlingen.

Elke opdracht, elk spel, elke webpagina moet goedgekeurd
worden door leerlingen. Zo zoekt Yubu zo goed als mogelijk de
aansluiting met de belevingswereld van leerlingen.
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Yubu. Een voorbeeld van een LOB-methode
geïntegreerd heeft.

Persoonlijke route naar einddoel toe
Ter ondersteuning in het toewerken naar de pitch biedt Yubu
alle leerlingen een persoonlijke tijdlijn. Op deze tijdlijn komen
alle opdrachten terug die de leerling helpen om de doelen van
de pitch te behalen. De tijdlijn wordt in samenspraak met
de school opgebouwd uit individuele opdrachten, spellen,
lessen maar ook schoolopdrachten en -activiteiten kunnen

toegevoegd worden. Leerlingen zien in één oogopslag welke
opdrachten ze moeten afronden en welke deadline elke
opdracht heeft.
slaat leerlingen
de resultaten van alle opdrachten
LOB-methode
voorYubu
en door
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Het Plusdocument van Yubu geeft de
persoonlijke ontwikkeling weer van de
leerling. Zo krijgen de belangrijkste
ervaringen van de leerling een plek
op dit document. Daarnaast worden
de talenten en vaardigheden getoond,
samen met de motieven en de
toekomstbeelden van de leerling. Zo
geeft het plusdocument een volledig
beeld van de brede vorming, waar de
leerling trots op kan zijn.
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ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Niemand
heeft de
waarhei
in pacht
Samenwerken met behoud
van verschil

door Marcel Bouwman
fotografie Universiteit van Humanistiek
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id
’t Mooiste in haar post vond ik altijd de slogan in de buurt van het logo. Niet
schreeuwerig, Innovative, Change perspectives of Challenging, neen, de Universiteit
voor Humanistiek afficheerde zich met: De mooiste studie is de mens. Intrigerend
ook, zo’n slogan, want houdt niet het merendeel der wetenschappen zich bezig met
de mens? Sociologie, psychologie, antropologie vanzelfsprekend, maar niet minder
geneeskunde, biomedische wetenschappen, biologie...? Daar wil ik als redacteur van
DecaZine het fijne van weten, op dus naar Utrecht, naar de Kromme Nieuwegracht.

De Universiteit voor Humanistiek is een

geestelijk verzorger laat zich hierbij niet

kleine, zelfstandige universiteit in Utrecht,

inspireren door een religie zoals een

die dertig jaar geleden is voortgekomen

priester, dominee of imam dat doet,

uit een hogere beroepsopleiding tot

maar doet dit vanuit een humanistische

humanistisch geestelijk verzorger.

levensbeschouwing. Je vindt geestelijk

Voor wie het beroep niet kent: een

verzorgers van oudsher bijvoorbeeld

geestelijk verzorger begeleidt mensen

in verpleeghuizen, ziekenhuizen, in de

die aanlopen tegen allerlei levensvragen:

gevangenis en in het leger.

Wat vind ik belangrijk om te doen? Hoe
waardevol is vriendschap voor mij? Hoe

In de afgelopen dertig jaar heeft de

ga ik om met verlies? Een humanistisch

universiteit zich ontwikkeld tot een

26

“Ik ben met een
open blik naar de
wereld gaan kijken
en blij met wat
de studie mij heeft
gebracht.”

ABIGAIL KERR
Mijn naam is Abigail
Kerr, ik ben derdejaars
bachelorstudente aan
de Universiteit voor
Humanistiek. Ik heb
mij ingeschreven na
een hoorcollege over
levenslopen in onze
moderne maatschappij dat
ik tijdens een open dag
van de UvH bijwoonde. Dit
sprak mij erg aan.
Als kind al stelde ik
veel vragen over de wereld, binnen mijn studie vond
ik een plaats om deze vragen te onderzoeken. Voor
mij is de Universiteit voor Humanistiek een bijzondere
plek. Wat mijn onder meer aanspreekt aan de studie
is, dat ze kleinschalig is, veel aandacht besteedt
aan persoonsvorming en dat er gekeken wordt naar
verschillende aspecten van ‘mens-zijn’. Er is ruimte om je
eigen kritische blik te ontwikkelen en in gesprek te gaan
met elkaar.
Daarnaast is een deel van de studie ook praktisch.
Wat ik leer in de praktijkvakken, pas ik ook in mijn
dagelijks leven toe. De vaardigheden, die ik daar leer,
zoals gespreksvaardigheden, zullen mij de rest van mijn
leven bijblijven en naar mijn idee ook relevant zijn. Niet
alleen binnen mijn professionele leven, maar ook in mijn
alledaagse leven.
Ik ben met een open blik naar de wereld gaan kijken en blij
met wat de studie mij heeft gebracht.

plek, waar docenten, onderzoekers en studenten
niet alleen vragen over ethiek en levensbeschouwing
bestuderen, maar waar ze ook kijken naar de manier
waarop we met elkaar omgaan en we onze samenleving
hebben ingericht. Hoe je in het leven staat, wordt
immers sterk beïnvloed door de wereld om je heen.
Hiervoor maken de hoogleraren en docenten vooral
gebruik van wetenschappelijke disciplines uit de
geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen,
zoals filosofie, psychologie en sociologie. Als student
combineer je deze vakken met praktijkvakken, zoals
reflectievaardigheden, gespreksvaardigheden en
groepswerk.
HOI, de hogere beroepsopleiding tot humanistisch
geestelijk verzorger, bestond al langer, maar medio
jaren tachtig van de vorige eeuw deed zich de behoefte
gevoelen aan een academische variant daarvan. En
omdat het humanisme in Nederland een erkende
levensbeschouwelijke stroming is, mocht het, net als de
katholieken de Katholieke Universiteit Nijmegen, of de
protestanten de Vrije Universiteit, een eigen universiteit
oprichten, met als doel om Humanistisch geestelijk
verzorgers op te leiden. In 1989 startte deze Universiteit
voor Humanistiek aan de Van Asch van Wijckskade
in Utrecht. Niet als openbare universiteit, maar als
bijzondere aangewezen instelling.
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BEST WEL ENG EN LASTIG
In haar onderwijs laat de UvH zich onder
andere inspireren door de opvattingen
van de oprichter van het Humanistisch
Verbond in Nederland, Jaap van
Praag. Deze beschrijft humanistisch
raadswerk als het begeleiden van
mensen bij heroriëntatie op het leven,
door aandachtig te luisteren naar en
aan te sluiten bij de unieke ander en
zonder moraliteit of sentimentaliteit
levensmogelijkheden te bespreken.
Een open geest en onbevooroordeelde
discussie zijn de kernwaarden waarmee
de studenten Humanistiek tijdens hun
bachelor te maken krijgen. Abigail Kerr,
nu derdejaars studente, typeert die
periode als ‘ontdekkingstocht’: “De
bachelor staat voor een belangrijk deel in
het teken van persoonlijke ontwikkeling:
waarom denk je, waarom oordeel je zoals
je denkt en oordeelt? Je leert jezelf goed
kennen, want persoonlijke ontwikkeling
staat centraal. Dat vind ik hier bij mijn
docenten en medestudenten, die
bereidheid om je eigen mening te laten
wankelen en je open, en dus kwetsbaar
op te stellen. Dat is soms best wel eng



Gerty Lensvelt-Mulders, rector magnificus

en lastig, maar het brengt je veel. Ik heb
ontdekt en geaccepteerd hoe ik in elkaar
zit, en dat maakt je heel relaxt. Ik voel me
goed in balans.”
Maar hoe gaan afgestudeerden van
deze universiteit om met de arrogante
betweters en zelfvoldane smaldenkers
met een tunnelvisie, met wie ze buiten
de veilige muren van de universiteit
geconfronteerd worden? “Je leert hier je
mening gelaagd te formuleren, en als jij
oké bent met jezelf, maakt het niet uit,
wat anderen van je denken of zeggen.”

“... een university college, maar
dan met social sciences and
humanities onder één paraplu
in één programma met een
duidelijke leerlijn.”

“Dat is dus precies de reden, waarom
ik zo trots op onze bachelor ben,” zegt

Kamers, chief executive officers in hun

rector magnificus Gerty Lensvelt-Mulders,

bestuurskamers, maar ook leraren in hun

“en waarom ik ondanks mijn drukke

klaslokalen of human resourcesmanagers

werkzaamheden altijd enkele colleges

in hun kantoren, de meesten van ons

probeer te geven in de bachelorfase.

dus eigenlijk, vergeten: de goede vragen

Daar zie ik hoe jonge mensen steeds

te stellen. “Vragen stellen is een kunst,

bedrevener worden in het stellen van

je kunt er vastgeroeste meningen mee

prikkelende vragen.”

doorbreken. Scherpe vragen geven

Want dat zijn de politici in hun

stimulerende input aan discussies
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in maatschappelijke organisaties en
overheden, zoals bijvoorbeeld het leger,
de politie, penitentiaire inrichtingen of

KARLIJN KWINT

organisaties voor ontwikkelingswerk.

Ik ben Karlijn Kwint, afgestudeerd

Maar ook in commerciële bedrijven, die

aan de Universiteit voor Humanistiek.

maatschappelijk verantwoord, gericht

Wat mij direct aansprak aan deze

op duurzaamheid willen opereren en in

studie was het multidisciplinaire,

banken kunnen onze afgestudeerden in

sociale karakter. Talloze andere

de boardroom helpen buiten de gebaande

studies riepen mijn interesse op, maar

paden te denken. Want die hebben

die waren het steeds nèt niet. In de

geleerd om prikkelende vragen te stellen,

studie Humanistiek kwam alles wat

opdat mensen op een hoger, diepgaander

ik interessant vond samen: filosofie,

niveau verder kunnen denken.”

sociologie, een stukje psychologie,
de toevoeging van heel praktische

Lensvelt-Mulders, de zesde rector

academische vakken. Al in 4-vwo was

magnificus sinds de oprichting van
de Universiteit voor Humanistiek,
signaleert een exponentiële groei van het
aantal studenten. Een van de redenen
achter deze groei is volgens haar het
universele, academische klimaat.
“Wij bieden iets, wat in het huidige
onderwijslandschap niet meer zoveel
voorkomt. Waar andere universiteiten
hun opleidingen steeds verfijnder
specialiseren, zijn wij nog steeds een
parel van academische samenwerking
tussen geesteswetenschappers en
sociaalwetenschappers. Docenten en

ik verkocht en wist ik, dat dit mijn
vervolgstudie moest worden. In de zes jaar studie (drie jaar bachelor,
drie jaar master) en de jaren erna heb ik nooit een seconde spijt
gehad.
De studie Humanistiek heeft me laten kennismaken met verschillende
werelden en voorbereid op verschillende werkvelden. Ik heb
stagegelopen als organisatieadviseur bij ING en een project
gedaan om basisschoolleerlingen te ondersteunen bij actieve
maatschappelijke betrokkenheid, ik ben gesprekspartner geweest
in een Tbs-kliniek en heb mijn lesbevoegdheid behaald om
levensbeschouwing te geven aan de bovenbouw van de middelbare
school. In dit laatste veld ben ik nu twee jaar werkzaam, maar sinds
kort ben ik ook een nieuw avontuur begonnen: ondernemen. Dankzij
mijn diepgaande kennis van zingeving en zingevingsprocessen,
mijn vaardigheid in gespreks- en luistertechnieken en de praktische
coachingsvaardigheden ga ik vol vertrouwen aan de slag als
zelfstandig coach.
Mijn studie heeft ervoor gezorgd dat ik sterk in mijn schoenen sta en
mezelf en mijn kwaliteiten goed ken. Hier zal ik de rest van mijn leven
de vruchten van plukken.
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“Mijn studie heeft
ervoor gezorgd dat
ik sterk in mijn
schoenen sta en
mezelf en mijn
kwaliteiten goed
ken.”
studenten proberen elkaar over en weer

gezonde, positieve ontwikkeling,” volgens

positief te stimuleren en kunnen elkaar

Lensvelt.

door onze kleinschaligheid ook makkelijk

complexiteit van de wereld.”
“De omnibus aliquid, de toto nihil,” morde

vinden, met vruchtbare multidisciplinaire

BACHELORPROGRAMMA

Batavus Droogstoppel medio 19e eeuw

contacten, onderzoeken en publicaties

Wie denkt, dat studenten aan

verongelijkt, toen hij het pak schrijfsels

tot gevolg.” Maar minstens zo belangrijk

Universiteit voor Humanistiek vooral

van zijn oude klasgenoot Max Havelaar

is volgens haar de toegenomen

met gelijkgestemden in zichzelf

in zijn huis aan de Lauriergracht no.

aandacht voor een humane samenleving.

gekeerd bezig zijn, zal een blik op

37 aantrof. Abigail Kerr zou met deze

Existentiële vragen zijn de afgelopen jaren

het bachelorprogramma snel uit die

fantasieloze en zelfingenomen makelaar

prangender geworden, ze zijn meer en

droom helpen. Want de UvH kent een

in koffie ongetwijfeld te vuur en te zwaard

meer in de belangstelling komen te staan.

uitgebreide, brede bachelor. Natuurlijk

in discussie zijn gegaan, maar hem

Steeds meer met name jonge mensen

staan daar geesteswetenschappen

hierin toch gelijk hebben moeten geven:

stellen zich zinsvragen over normen en

als filosofie, ethiek en historische

van alles een beetje, maar niets van het

waarden, over doel en nut van het leven.

wetenschappen op, maar ook sociale

geheel. De kracht van een brede bachelor

wetenschappen als sociologie,

is volgens haar namelijk tegelijkertijd

Die ontwikkeling heeft er ook toe geleid,

psychologie en antropologie.

haar valkuil, want die doet verlangen

dat de Universiteit voor Humanistiek

Daarnaast worden de studenten

naar meer diepgang: “Breedte maakt

haar populatie in de loop der jaren zag

vanzelfsprekend getraind in academische

diepgang niet altijd mogelijk, maar maakt

veranderen: was zij voorheen een instituut

vaardigheden, en zijn argumentatieve en

wel nieuwsgierig. Van onderwerpen, die

voor veertigers en vijftigers, die na een

gespreksvaardigheden een essentieel

je aanspreken en intrigeren, wil je meer

aantal jaar ervaring in het bedrijfsleven

onderdeel. “Ik vergelijk onze opleiding

weten. Door de colleges filosofie in de

of bij de overheid op zoek waren naar

wel eens met een university college, maar

bachelor en de dialogen en gesprekken,

een levensinvulling met meer inhoud,

dan met social sciences and humanities

die zich naar aanleiding daarvan

nu trekt zij voornamelijk de ‘normale’

onder één paraplu in één programma

ontsponnen, denk ik erover na mijn

vwo-student, die geïnteresseerd is in

met een duidelijke leerlijn. De breedheid

tussenjaar een master filosofie aan de

levensbeschouwelijke vraagstukken. “Een

van onze bachelor geeft inzicht in de

UvA te gaan volgen.”
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De eigenheid van de Universiteit
voor Humanistiek komt ook tot
uiting in uiterlijke symbolen, die de
hoogleraren tijdens de Dies Natalis
en andere officiële gelegenheden
dragen: de zwierige toga van
diepblauwe Indiase zijde, de baret
in de vorm van een driehoek, maar
vooral door de ambtsketen van de
rector-magnificus.
Edelsmid en industrieel vormgever
Gijs Bakker baseerde zijn ontwerp op
een van de beroemdste tekeningen
uit de kunstgeschiedenis, namelijk De
Mens van Vitruvius van Leonardo da
Vinci (1452-1519). De Vitruviusman

“... geïnteresseerd
in wat zich in de
wereld afspeelt
en hoe ze kunnen
bijdragen aan
een menselijker
samenleving.”

“Wij vinden,” zegt Lensvelt, “die breedte
van het pallet belangrijk. Wie tijdens de
studiekeuzecheck aangeeft op zoek te
zijn naar zichzelf, zullen wij nadrukkelijk
adviseren een andere opleiding te zoeken.
Dat vinden wij geen goede motivatie.
Onze opleiding is naar binnen én naar
buiten gericht, en daardoor voor een

wordt vaak gezien als een symbool
van humanisme, waarbij de mens, het
individu ‘de maat der dingen’ is, het
middelpunt van het heelal. Bakker
nam de twee geometrische vormen
en haakte ze in elkaar; de cirkel is
van vierkant edelmetaal (zilver) en het
vierkant van rond edelmetaal.

speciaal type jongeren aantrekkelijk:
slim, scherp, maatschappelijk betrokken,
geïnteresseerd in wat zich in de wereld
afspeelt en hoe ze kunnen bijdragen aan
een menselijker samenleving. We willen
dat ze in hun bachelorfase ontdekken,
waar hun interesses liggen, zodat ze
een master kunnen gaan volgen in hun

Ook bachelorstudenten treden al naar

interessegebied. Dat kan elders, maar dat

buiten. Bianca Lugten, practicadocent,

kan ook een van onze eigen masters zijn,

begeleidt hen daarbij: “In de bachelor

waar ook veel studenten voor kiezen. In

gaan studenten wel de praktijk in,

de bachelor groeien ze als mens door te

maar dat is vooral bedoeld om hen

reflecteren op eigen normen en waarden,

te trainen in het opzetten van een

eigen handelen, door te argumenteren en

wetenschappelijk verantwoord onderzoek.

te debatteren, in de master groeien ze als

Van een organisatie krijgen zij een

professional.”

reëel vraagstuk voorgelegd, waarvoor
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zij een advies moeten formuleren.”

beroepsopleiding. Met dat masterdiploma

Heel wat wijzer geworden dwaal ik, na het

Alle belangrijke vaardigheden komen

ben je onder andere bevoegd het ambt

gesprek op weg terug naar de Kromme

daarin bij elkaar: door de indeling in

van humanistisch geestelijk verzorger

Nieuwegracht, door het fraaie pand

willekeurig samengestelde groepen

uit te oefenen, vaak namens het

van de Universiteit voor Humanistiek

worden studenten gedwongen samen

Humanistisch Verbond. Lensvelt: “Wie

in het Museumkwartier. En met opzet

te werken met behoud van verschillen;

onze driejarige master wil gaan volgen,

schrijf ik ‘dwaal’, want het gebouw past

ze moeten de theorie verbinden met de

kiest daar bewust voor, anderen gaan met

wonderwel bij deze opleiding: het heeft

praktijk; ze moeten schriftelijk hoofd-

degelijke bagage de wereld in.”

net zoveel doorsteekjes, zijgangetjes en

en deelvragen, maar ook een plan van

Tijdens deze master maken de studenten

onverwachte hoekjes als de menselijke

aanpak formuleren, en hun bevindingen

ook uitgebreid kennis met de praktijk.

geest. Zo leren studenten hier al vroeg

presenteren. “Wij leren studenten op de

Die praktijk is inmiddels wel ingrijpend

duistere gedachtekronkels de baas te

eerste plaats hun mening op te schorten,”

veranderd, zoals ook de professionele

worden en te blijven...

zegt Lugten, “en met de ander op het

wereld niet heeft stilgestaan de

Inderdaad, de mooiste studie is de

level van een dialoog te gaan zitten,

afgelopen dertig jaar. Steeds meer

mens.

waardoor er open ruimte ontstaat. Uit die

afgestudeerden vinden emplooi in het

open ruimte komen meer gefundeerde,

HR-management, het onderwijs en

gelaagde meningen.”

onderwijsbegeleidende instanties, bij
maatschappelijke organisaties, bij de

NA DE BACHELOR ...

overheid, of in de journalistiek. Zij zijn

Voor studenten met een afgeronde

bijvoorbeeld directeur van een lagere

bachelor verzorgt de Universiteit voor

school, kennismanager Maatschappelijk

Humanistiek een tweetal masters: de

Verantwoord Ondernemen, onderzoeker

éénjarige master Zorgethiek en beleid,

in de geestelijke gezondheidszorg of

en de driejarige master Humanistiek.

docent ethiek aan een hogeschool.

De laatste is bedoeld als academische
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Arbeidsmarktg
LOB
De afgelopen jaren staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding hoog op de agenda,
binnen het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt. In de regio ’s-Hertogenbosch zijn
we, gestimuleerd door de gemeente, sinds 2009 bezig om LOB te professionaliseren.
Als loopbaanadviseur van het servicepunt Leren en Werken/UWV is mij gevraagd de
scholen in deze regio te ondersteunen in het professionaliseren van de LOB-leerlijn.
Er ontstaat steeds meer noodzaak om arbeidsmarktinformatie en -ontwikkelingen
een belangrijke rol te geven in die leerlijn.

In de crisisjaren hadden werkgevers en

gebruik van arbeidsmarktinformatie

arbeidsmarktinformatie erbij betrekken?

werknemers het zwaar, de werkloosheid

die beschikbaar was. Het gebruik van

Hierdoor stimuleer je leerlingen en

liep gestaag op. Met studenten

deze gegevens leverde wel discussies

studenten ook na te denken over

bespraken we of doorstuderen een

op. “Want,” vroegen velen zich af, “is

mogelijke consequenties die keuzes

optie was. Dit om te voorkomen dat

kijken naar arbeidsmarktperspectieven

kunnen hebben. Een vrije studiekeuze,

jongeren richting de arbeidsmarkt gingen

niet kijken in een glazen bol? Heeft het

wat betekent dat eigenlijk? Is dit iemand

waar op dat moment überhaupt weinig

betrekken van arbeidsmarktinformatie

enkel laten kiezen op basis van sterke

kansen waren op het vinden van een

in loopbaanoriëntatie geen negatieve

punten en interesses? Wat mij betreft

baan. Ontwikkelingen als digitalisering,

invloed op de vrijheid van studiekeuze?

betekent dit een keuze maken op basis

automatisering en robotisering speelden

van alle beschikbare informatie. Waarvan

al wel een rol maar door de slechte

Van oudsher kiezen leerlingen vanuit

arbeidsmarktinformatie een belangrijk

kansen op de arbeidsmarkt was de

hun kwaliteiten en hun motieven. Het is

onderdeel zou moeten zijn.

invloed hiervan nog minder zichtbaar.

goed om je vanuit je kracht en sterke
kanten te oriënteren, dat vind ik als

Verschillende partijen als UWV1, ROA2,

Binnen het project Professionalisering

loopbaanadviseur ook. Binnen het

CBS3, SEO4 en SBB5 doen onderzoek

van LOB lag de nadruk op het maken

onderwijs lijkt het echter, alsof je in

naar arbeidsmarktperspectieven. Een

van beleid en het trainen van mentoren

loopbaanbegeleiding alleen maar een

goed voorbeeld hiervan uit 2011 zijn de

in gespreksvoering. We probeerden in

keuze moet maken vanuit kwaliteiten

ontwikkelingen in de bouw. Tijdens de

die jaren scholen mee te nemen in het

en motievenreflectie. Waarom niet óók

economische crisis had de woningmarkt
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gerichte

door Dennis
Alexander
Dennis Alexander is
loopbaanadviseur Leren
en Werken en begeleidt
het programma Leren
en Werken Noordoost
Brabant

het erg zwaar. Veel mensen verloren

eerste 3D geprinte fietsbrug geplaatst.

In de regio ’s-Hertogenbosch hebben

hun baan in deze sector en veel

De ontwikkelingen van de toekomst

we samen met een aantal vo-scholen

bouwbedrijven kwamen in de problemen.

staan dus al voor de deur. Deze en

een overzicht gemaakt van relevante

Genoeg aanleiding voor sommigen om

andere ontwikkelingen hebben grote

arbeidsmarktinformatiebronnen. Scholen

niet te kiezen voor een opleiding in de

gevolgen voor de werkgelegenheid in de

hebben deze bronnen door middel van

bouw. Echter, uit een rapport van het

toekomst.

lesbrieven verbonden aan hun eigen

ROA uit 2011 bleek, dat er tot 2016

LOB-opdrachten. Ook het SBB betrekken

6

wel perspectieven waren om in de

Het is 2018, de economische crisis is

we in dit lokale proces door aan decanen

bouw in te stromen. Dit was echter niet

voorbij en er zijn weer volop kansen op

de workshop “Kies Slim” te geven. Dit

alleen gebaseerd op een herstellende

de arbeidsmarkt. Toch zien we ook al

doen we om scholen te stimuleren meer

woningmarkt, ook door vervangingsvraag

jaren een ander probleem: de mismatch

gebruik te maken van de beschikbare

(de verhouding instroom jongeren en

op de arbeidsmarkt. Te veel mensen die

en relevante arbeidsmarktinformatie

uitstroom ouderen) kon men zien dat er

aan de kant staan, hebben een verkeerde

en zo jongeren te ondersteunen in hun

kansen lagen in deze sector.

opleidingsachtergrond en werkervaring in

loopbaanoriëntatie. De crisis heeft

relatie tot de vacatures die beschikbaar

aangetoond dat we met z’n allen alert

Een ander voorbeeld gaat over kansen in

zijn. Dit komt o.a. door de dynamiek

moeten zijn op de ontwikkelingen van de

de detailhandel. Het UWV gaf afgelopen

van de huidige arbeidsmarkt. vragen

arbeidsmarkt en welke invloed deze gaan

maanden aan, dat er kansen liggen in

We aan werkzoekenden flexibiliteit

hebben op ons werk in de toekomst.

de detailhandel, een sector, die het in de

en bewustwording om te zien waar

jaren ervoor lastig had. De beste kansen

kansen liggen op de arbeidsmarkt.

MEER INFORMATIE

liggen bij webshops. Deze bedrijven

Een belangrijk thema is op dit moment

||

www.lerenenwerkennob.nl

zijn sterk in opkomst en vallen in veel

“je een leven lang ontwikkelen”. Hoe

||

www.werk.nl/werk_nl/

gevallen onder de detailhandel. Ze

kunnen we mensen stimuleren na te

bieden veel kansen voor bijvoorbeeld

denken over hun toekomstperspectief

klantenservicemedewerkers, logistiek

en hoe behoud je aansluiting op de

medewerkers en ICT’ers.

arbeidsmarkt? Eigenlijk wil je, dat
mensen de verantwoordelijkheid voelen

arbeidsmarktinformatie

1

Uitvoeringsinstituut

TRENDS

en nemen om grip te hebben op hun

Het is nuttig ook te kijken naar trends die

eigen loopbaan, hiervan regisseur te zijn.

we zien. Kunnen wij nu exact voorspellen

De overheid, onderwijs en werkgevers

wat de invloed is automatisering en

hebben hierin dan een faciliterende rol. In

3

Centraal Bureau voor de Statistiek

robotisering? Deze begrippen lijken

dit proces ligt voor LOB een belangrijke

4

SEO economisch onderzoek

futuristisch, maar op dit moment

rol. Laat jongeren niet alleen reflecteren

5

worden caissières al vervangen door

op hun kwaliteiten en motieven, maar

zelfscankassa’s en een paar maanden

breng hun ook interesse voor de

geleden werd in Noord-Brabant de

perspectieven op de arbeidsmarkt bij.

Werknemersverzekeringen
2

Researchcentrum Onderwijs en
Arbeidsmarkt

Samenwerking Beroepsonderwijs en
Bedrijfsleven

6

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep
tot 2016 ROA-R-2011/8
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Faces of
science
op school
Al op het VvSL-congres in 2016 konden

Om wetenschapsgezicht te worden,

decanen kennis maken met Faces of

moet de jonge onderzoeker worden

Science, een initiatief van de KNAW, de

voorgedragen door de KNAW of De Jonge

Jonge Academie en Nemo Kennislink. Via

Akademie. NEMO Kennislink zoekt elk

de site kunnen studiekiezers online gratis

voorjaar een aantal nieuwe kandidaten.

kennis maken met de wereld van jonge

Leerlingen kunnen dus in opeenvolgende

wetenschappers uit allerlei vakgebieden.

jaren andere mensen volgen.

Decanen, mentoren en vakdocenten

door Hannah de Wit
fotografie Elly Kort

kunnen hun leerlingen wijzen op deze site

PRAKTISCH GEBRUIK

en ze zo interesseren voor de wetenschap.

Scholen maken op verschillende manieren

Daarbij gaat het niet alleen om de

gebruik van Faces of Science. Sommige

wetenschapskant, maar juist ook om het

decanen gebruiken het materiaal zelf bij

dagelijks leven van deze jonge promovendi.

individuele gesprekken met studiekiezers

Hun onderzoek brengt ze beslist niet

in klas 5. Ze laten een kort stukje zien op

alleen in laboratoria, maar van tijd tot tijd

een oudervoorlichtingsavond om zo ouders

bijvoorbeeld op de Tasmanzee, op Saba,

te stimuleren met hun dochter of zoon

in Californië, in Miami, in Suriname of

de site eens thuis te bekijken. Anderen

Zweden. Inspirerende filmpjes en levendige

gebruiken het materiaal in samenwerking

blogs zijn beslist een reclame voor diverse

met mentoren van klas 4 bij de studiekeuze.

onderzoeksgebieden.

Leerlingen kunnen in een lesuur de site
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bekijken en een wetenschapper volgen,

leerlingen. Faces kunnen op scholen

leerlingen nog groter. Zo krijgt hij zijn

waarbij sommige leerlingen blijken te

vertellen over hun onderzoek en het leven

publiek rijp voor het onderwerp waarmee hij

kiezen voor de wetenschapper met het

in de wereld van de wetenschap en dat kan

een plaats kreeg bij Faces of Science: Hugo

interessantste uiterlijk!

bij vrijwel alle middelbare schoolvakken.

is aan het promoveren aan de UvA/FOM

Contact opnemen gaat via www.

(Stichting voor Fundamenteel Onderzoek

nemokennislink.nl

der Materie). Hij bestudeert nano-optica

In samenwerking met het vak Nederlands
kan de site ook stof voor een schrijfopdracht

en probeert licht te vangen in een atoom.

of een presentatie opleveren. Voor

FACES OF SCIENCE IN TIEL

Voor de leerlingen maakt hij dit duidelijk

vakdocenten kan het aantrekkelijk zijn de

Op de RSG Lingecollege in Tiel

in zijn blogonderwerp” wie-zaait-zal-

site van een jonge onderzoeker te volgen

organiseerden de docenten

oogsten” op Faces of Science. Een filmpje

met een klas: tijdens de les, als opdracht

wetenschapsoriëntatie, Patricia Gubbels

over zijn laboratorium geeft de leerlingen

thuis of in keuzewerktijd. Vaak leggen de

en Anton Simons, voor de leerlingen van

een indruk in wat voor omgeving hij zijn

wetenschappers op eenvoudige wijze stof uit

4-vwo een wetenschapsochtend met een

wetenschappelijk werk doet.

die goed aansluit bij bepaalde vakgebieden.

aantal sprekers. Hugo Doeleman, een

Faces of Science is heel goed te gebruiken

van de Faces of Science, vertelt over zijn

Licht vangen kan ook buiten een lab: Hugo

bij de oriëntatie op een onderwerp voor

onderzoek en zijn leven als promovendus

laat de leerlingen zelf kokers met stukjes

een profielwerkstuk. Onderzoekers zijn te

natuurkunde aan een groep NG’ers

cd knutselen waarmee ze bij verschillende

benaderen met vragen die ontstaan bij een

en NT’ers. Tot grote opluchting van de

bronnen kunnen ervaren welke kleuren er in

pws. De wetenschappers doen onderzoek

leerlingen geeft Hugo allereerst toe dat hij

verschillende witte lichtbronnen zitten. Een

in verschillende richtingen en brengen

na zijn middelbare school nog niet wist

kort practicum over licht, waar de leerlingen

dat onder aansprekende titels als: Legaal

wat hij wilde en daarom koos voor een

met veel plakband en een schaar aan de

flirten, Computervoetbal, Twittereffect op

tussenjaar waarin hij snowboardleraar werd.

slag gaan. Met de zo ontstane lichtvanger

stemgedrag. Leerlingen hebben keuze

Op de site van Faces of Science legt hij uit

onderzoeken ze de verschillende

genoeg om iemand te vinden die bij hun

hoe natuurkunde je kan helpen bij de keuze

lichtbronnen.

profiel past (valkuil is dat een enkeling

van je board om zo beter te snowboarden.

zich wel sterk laat beïnvloeden door

Succes en aandacht verzekerd.

aantrekkelijke foto`s en filmpjes bij de blogs).

In anderhalf uur maakten de leerlingen
kennis met wetenschap en met een jonge

Terug met de voeten op de vlakke

onderzoeker , die zeer betrokken is bij

Onder diverse namen is het vak

ondergrond, volgde hij aan de UvA de

zijn onderwerp en dat ook duidelijk kan

wetenschapsoriëntatie ingevoerd en

studie Natuurkunde: hij benadrukt dat de

uitleggen. Met zijn snowboardverhaal en

hierbij kan Faces of Science uitgangspunt

studie hem boeit, omdat hij graag creatief

zijn hulp bij het practicum, was hij bovenal

of illustratie vormen voor een of meer

denkt en zich bezig wil houden met het

een zeer bereikbare wetenschapper en

lessen. Via de site is het ook mogelijk een

oplossen van energieproblemen. Dat Hugo

niet de “nerd” die de leerlingen

docentenhandleiding LOB- lesmateriaal

na zijn master ook nog een tijd in Jakarta

verwachtten.

te downloaden met een werkblad voor

ging werken, maakt de interesse van de
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Column

Binnenkort is mijn school
gedurende enige dagen
onthoofd; een zware delegatie,
de voltallige schoolleiding en
twee wijze mannen, reist dan af
naar Scandinavië om daar aan
den lijve, met eigen ogen en
oren te ervaren, hoe écht geluk
eruitziet. In april bezoeken deze
collegae daar de nieuwste hype
in Neêrlands onderwijsland,
Kunskapsskolan, een
Zweeds onderwijsconcept,
dat pretendeert theoretisch
en praktisch kaders
en leerinhouden voor
gepersonaliseerd leren aan te

kunnen leveren.
De rector van mijn school had tijdens een bijeenkomst
kennisgemaakt met dit nieuwe concept, waarmee in Nederland
inmiddels zo’n 25 scholen werken, en vertelde daar enthousiast
over. Dat had wel wat, vond ik, zo’n enthousiaste rector. Sterker
nog, dat werkte inspirerend. Als er iets is, wat ik van een rector
verwacht, is het bevlogenheid. Liever bevlogenheid met losse rafels
dan de dociele, demotiverende dorheid van de filiaalmanager...
Kunskapsskolan dus.
De leerling als eigenaar van zijn eigen leren weer zo’n modeterm,
gepersonaliseerd leren met gebruikmaking van de nieuwste
technologieën, wie kan daarop tegen zijn...? Wie wil van zijn
leerlingen geen betrokken leerlingen maken, van lijdende
voorwerpen geen meewerkende voorwerpen? Maar mooie verhalen
heb ik in mijn inmiddels 42-jarige onderwijscarrière al meer dan
genoeg gehoord. Van grote woorden word ik argwanend, dan wil ik
weten welke verborgen agenda daarachter steekt.
Na me zo’n drie kwartier in het onderwerp ingegoogeld te hebben
ontdekte ik dat Kunskapsskolan een commercieel bedrijf is, dat
met een modieus verbaal sausje handig inspeelt op de huidige
aandacht voor onderwijs op maat. Een bedrijf, dat was opgezet
om het Zweedse onderwijs weer op de rails te zetten, want dat
verkeerde sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw door
marktwerking, rendementsdenken en onderlinge competitie tussen
scholen en instellingen in deplorabele staat: het scoorde laag op de
PISA-schalen en had te kampen met significante demotivatie onder
leraren.

materialen en apps voor gebruik in en naast methoden, aanbieders
van LOB-systemen, onderwijsondersteunende organisaties, ze
zijn er niet meer uit weg te denken. Evenmin ben ik, anders dan de
partij, die zich in mijn stad, zelfs in mijn straat, op een balscheut
afstand van Organon en Unox, ontwikkeld heeft tot respectabel
Tweede Kamerniveau, absoluut niet mordicus tegen winst maken.
Maar wees eerlijk over je doelen...
Kunskapsskolan moest het near dead body van het Zweedse
onderwijs reanimeren en deed dat door bedrijfseconomische
ingrepen, die C&A, Blokker, ABN AMRO, McDonalds en talloze
andere bedrijven eerder toepasten: uniformiteit en efficiency door
inzet van nieuwe technologieën. “We do not mind being compared
to McDonald’s,” zei Kunskapsskolan-ceo Per Ledin in een interview
in The Economist. Ik zal de laatste zijn om mijn school de drie
Michelinsterren van Jonnie en Thérèse de Librij, Zwolle Boer toe te kennen,
maar moet er toch niet aan denken dat ik mijn leerlingen de
Maestro Sweet ’n Spicey of de Big Tasty met bacon moet gaan
serveren.
Kunskapsskolan is een van die neoliberale ontwikkelingen, die
we op dit moment in, maar vooral buiten het onderwijs, in het
schaduwonderwijs, opgang zien doen. En waar marktwerking
en heilig vertrouwen in nieuwe technologieën toe kunnen leiden,
hebben we gezien in het openbaar vervoer, het bankwezen, de
gezondheidszorg... De kwaliteit gaat achteruit, de positie van
specialisten op hun vakgebied, in ons geval docenten, wordt
ondergraven. Vakmanschap is geen meesterschap meer: wie in
staat is een groep te begeleiden, kan in de Kunskapsskolan aan
het werk, de iPad en app verzorgen immers de vakinhoudelijke
component... Die academisch opgeleide, dus dure neerlandicus,
historicus, chemicus kan van de loonlijst worden afgevoerd,
vervangen door een klassenassistent.
Kunskapsskolan lijkt een bevlogen onderwijsconcept,
Kunskapsskolan is een verdienmodel...
Aan de borreltafel in de WNKL na de lessen op vrijdagmiddag
struikelde mijn collega economie over de naam Kunskapsskolan
en herdoopte die ter plekke tot “die IKEA-school.” Bulderend
lachsalvo... “Geef die man nog een Leffe Triple...”
Maar het lachen zou ons wel eens kunnen vergaan.
Marcel Bouwman
De toon in deze column werd mede gezet door het artikel, dat Jelmer
Evers schreef in medium.com:

Nou heb ik op zich niets tegen commerciële partijen in het
onderwijsveld. Uitgeverijen, leveranciers van digiborden en ict-

https://medium.com/@jelmerevers/kunskapsskolan-we-are-themcdonalds-of-education-5d52f8f96cf7
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Welingelichte
kringen
Tweemaal per jaar nodigt het bestuur van de VvSL de voorzitters van
de decanenkringen uit op een vergadering om met elkaar informatie
uit te wisselen en van gedachten te wisselen. Deze bijeenkomsten
worden goed bezocht en ook in maart waren er voor de deelnemers
interessante onderwerpen. In deze nieuwe rubriek zal Hannah de Wit
door Hannah de Wit

voortaan verslag doen en de belangrijkste punten op een rijtje zetten.

Mariëlle Dupont van DUO gaf een

de decanenkringen en wat kunnen de

reserveselectiedag aan te bieden. Het

toelichting bij de nieuwe vorm van

kringen doen voor elkaar? Er is behoefte

zou immers te zot voor woorden zijn als

dienstverlening. Voorlichters komen

aan goede voorbeelden, een format,

iemands toekomst bepaald zou worden

niet meer naar de scholen, maar de

bijvoorbeeld een praktische studie-/

doordat dezelfde opleiding van twee

informatie wordt digitaal verspreid in

werkdag. Het bestuur zou graag in

universiteiten hun selectiedag op dezelfde

de vorm van webinars, geschikt voor

contact komen met een decaan die

dag gepland hebben!

ouders en leerlingen. Via chatsessies is

op het congres in november in een

het mogelijk vragen te stellen. Voordeel

workshop een goed praktijkvoorbeeld

Tips: wissel binnen de kringen

volgens DUO: informatie is ook later terug

kan toelichten. Concrete voorbeelden van

voorbeelden van good practice uit. Stuur

te kijken en is niet-regiogebonden. Bij de

schoolplannen waarin LOB een duidelijke

ideeën naar het bestuur.

pilots bleek echter dat minder mensen

plek heeft, zijn welkom.

het webinar volgden dan er gewoonlijk

Het bestuur zal de komende drie jaar

Het bestuur belooft een power point

op een oudervoorlichting komen en

werken aan een strategisch plan,

studiefinanciering voor ouders en voor

dat het niveau wat hoog gegrepen is

waarvoor de leden actief zullen worden

leerlingen te maken.

voor sommigen. Bij dit alles hoort een

benaderd. Ook spontane input wordt

interactief lespakket dat ongeveer twee

gewaardeerd.

De kringvoorzitters ontvangen altijd een
compleet verslag van de vergaderingen.

lesuren kost.
Eind mei verschijnt het webinar gericht

Brief aan VSNU over decentrale

Vraag ernaar als het niet automatisch

op het mbo. Het centrale nummer van

selectie

wordt rondgestuurd.

de intermediairslijn is bekend bij de

Het bestuur zal een brief sturen aan de

kringvoorzitters. 4 oktober is er weer

VSNU met het verzoek om eenduidige

De volgende kringvoorzittersvergadering

een webinar gepland gericht op het

regels m.b.t. het hanteren van de

is op 22 november. Lees hierover

voortgezet onderwijs. Zie voor de plannen

cijfers op de overgangsrapporten in

in het decembernummer.

van DUO ook het artikel in DecaZine 18

de selectieprocedure en het dringende

van december 2017.

verzoek om leerlingen die in de
knoop komen met het deelnemen

Kwaliteitsagenda LOB, bedoeld om

aan selectiedagen door bijvoorbeeld

LOB op de kaart te zetten. Centrale

ziekte of een dubbele oproep of

vraag: wat kan de VvSL betekenen voor

schoolexamenverplichtingen een
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PROFIEL 2.0

Max koos
twee keer
Topsporter Max de Voogt begon drie jaar
geleden aan de studie Economie en Beleid in
Wageningen en wilde ook graag op hoog niveau
blijven waterpoloën. Nu is hij derdejaars en
heeft hij zijn sportambities enigszins bijgesteld
en voorrang gegeven aan zijn studie, waarvoor
hij als student-assistent met veel enthousiasme
ook voorlichtingsmateriaal ontwikkelt.

door Hannah de Wit
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met een aangepast programma en

voelt. Met zijn economisch blik besloot

vanzelfsprekend een veel kortere reistijd.

hij dat zijn studie hem een duidelijker
en zekerder toekomstperspectief zou

r

NAAR WAGENINGEN

bieden. Waterpolo op topniveau kan

Zijn profiel NG met economie gaf allerlei

succesvol zijn tot je 35 bent en dan nog

mogelijkheden en na het bezoeken van

is het financieel onzeker. De keuze was

een paar open dagen, waarbij hij bijv.

lastig, maar rationeel en met een overstap

even dacht over psychobiologie, ontdekte

naar een andere club uit de eredivisie

hij dat zijn interesse niet de medische,

en een belangrijk kleiner aantal uren

maar meer de economische kant opging.

training, kwam er meer ruimte voor de

Hij koos voor Wageningen, omdat ook

studie. Het werd makkelijker afspraken

het milieu zijn belangstelling heeft en hij

met medestudenten te plannen om aan

zich in de studie Economie en Beleid in

projecten en presentaties te werken.

die richting ontwikkelen kan. Een plaats in
een gezellig studentenhuis was makkelijk

VOORLICHTER

gevonden en Max verdeelde zijn aandacht

Met die keuze kwam er ook tijd vrij om

en tijd tussen studie en sport.

als student-assistent mee te werken
aan voorlichtingsactiviteiten om zijn

NIELS SMITHFONDS

enthousiasme voor de studie door

Wageningen bood Max ondersteuning

te geven aan aankomend studenten

bij zijn inzet om studie en topsport te

op meeloopdagen of open dagen.

combineren. Voor topsporters hanteert

In die functie werkt Max mee aan

de universiteit bijvoorbeeld aangepaste

de ontwikkeling en training van een

normeringen voor het Bindend Studie

economisch simulatiespel, dat is

Advies en daar kon Max gebruik van

bedoeld om leerlingen uit 5 vwo te

maken. Ook kwam hij in aanmerking

laten ervaren hoe economie en milieu

voor een gift uit het Niels Smithfonds,

keuzes beïnvloeden bij het maken van

een fonds dat Wageningse studenten

een beleidsplan. Hij traint de trainers

(WUR en Van Hall Larenstein) ondersteunt

(docenten middelbare scholen), zodat die

bij hun topsportcarrière. Het fonds

het spel en de bijbehorende lessenserie

is genoemd naar een jong overleden

zelf in hun lessen kunnen toepassen.

topsporter uit Wageningen. Voor Max

Leerlingen kunnen de opgedane kennis

betekende dit een bijdrage aan zijn

bijv. gebruiken als basis voor hun pws.

reiskosten: met een ov-kaart kom je niet

Max werkt ook mee aan het Internationaal

ver als je laat in de avond terug naar je

Handelsspel van een à anderhalf uur,

woonplaats Wageningen wilt, vervoer

dat op de WUR of op de eigen school

per auto is dan vaak noodzakelijk. Om

gespeeld kan worden.

in aanmerking te komen voor deze

Zo blijft Max sportief en intellectueel

bijdrage doorloopt een student een

spelen. Zijn advies aan aankomend

procedure en achteraf zijn er een paar

studenten is: “Ga vooral naar de colleges.

WATERPOLO OP TOPNIVEAU

verantwoordingsmomenten. Max heeft

Het is inspirerend als iemand je een goed

Al heel jong bracht Max, beïnvloed door

zelf contact gezocht met de moeder

verhaal vertelt en enorm efficiënt om de

zijn sportieve ouders, uren door in het

van Niels, de oprichtster van het fonds,

stof toegelicht te krijgen. Daardoor houd

zwembad; op den duur bijna 25 uur per

om haar te informeren hoe hij het

ik tijd over voor mijn veeleisende

week om zo op topniveau te spelen in

bedrag besteedde en wat dit voor hem

hobby op topniveau: waterpolo.”

een Utrechts team, UZC, dat Nederlands

betekende.

kampioen waterpolo werd. In de
bovenbouw van het vwo aan het Kalsbeek

OPNIEUW KIEZEN

College in Woerden waren de trainingen

Toch kwam er een moment waarop

en de reistijd lastig te combineren met

Max een keuze moest maken: volledig

de schooltijden en daarom maakte hij

inzetten op topsport of meer tijd voor de

zijn vwo af aan het Stebo in Utrecht

studie waar hij zich ook heel happy bij
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Wat Verder
Ter Tafel
Komt
en is ze ervoor gaan zitten. ‘Ik ben in stilte vol vertrouwen gaan
luisteren naar wat de fluisterstem mij te vertellen had. Helemaal in
the flow, mijn vreugde volgend. Alles klopte, ik leek geholpen te
worden. Neem nu bijvoorbeeld de Siberische temperaturen begin
maart van dit jaar in Nederland tijdens mijn vakantie, waardoor
Karel niet eens in de verleiding kwam om naar buiten te gaan om
afleiding te gaan zoeken.’
Lees meer over de geboorte van haar boek en de manier waarop
je in het bezit kunt komen van dit boek op www.mirjamspitholt.nl

Geluk: de geboorte
van een boek

Handreiking
plusdocument op
www.vo-raad.nl

In het sectorakkoord VO 2014 is afgesproken leerlingen
naast hun diploma een plusdocument mee te geven. Het
plusdocument is een verzamelstaat van wat de leerling heeft

Als je de gastcolumn van Mirjam Spitholt in deze DecaZine leuk

ondernomen op het gebied van de brede vorming, en bedoeld

vond, heb je geluk. Medio april verschijnt er een boek van haar

om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen

hand onder de titel Wil je gelijk of wil je geluk? Ze presenteert het

brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

donderdag 12 april in Concordia in Enschede. Op haar website

Een groot aantal scholen heeft in de afgelopen jaren

beschrijft ze dat ze al heel lang een boek wilde schrijven, maar

ervaring opgedaan met de invoering en invulling van hun

dat Karel haar hierbij dwarszat. Eind januari, na een gezamenlijk

plusdocument. Om te komen tot een vergelijkbare aanpak

optreden met Joseph Oubelkas, heeft ze de knoop doorgehakt

van het plusdocument heeft de VO-raad met scholen en
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vervolgopleidingen vele gesprekken gevoerd. Op basis van

gelden. Volgens een brief van minister Slob van 7 maart jl. is

onder andere deze gesprekken en enquêtes onder scholen zijn

het streven erop gericht, dat in schooljaar 2019-2020 met een

uitgangspunten van het plusdocument geformuleerd:

tussenoplossing gewerkt gaat worden. Deze tussenoplossing

||

||

||

||

belangrijk is dat scholen hun eigen keuzes kunnen maken

komt nog voor de zomervakantie aan de orde in de Tweede

en eigen invulling kunnen geven aan een plusdocument. Er

Kamer. Bij de brief van 7 maart was ook het rapport ‘Een

komt daarom geen landelijk format of gestandaardiseerd

nieuw perspectief voor rekenen in het voorgezet onderwijs’

document (zoals het diploma);

gevoegd, waarin het door de Nederlandse Vereniging van

belangrijk is dat scholen alle leerlingen een plusdocument

Wiskundedocenten (NVvW) beloofde alternatief wordt

meegeven én leerlingen die van huis uit wat minder worden

uitgewerkt. Dit rapport is opgesteld door de NVvW, SLO en

gestimuleerd, extra ondersteuning bieden door middel van

OCW. Het bevat enkele concrete, ingrijpende voorstellen.

het plusdocument;

Bij de uitwerking van het alternatief heeft men gewerkt met twee

belangrijk is dat het plusdocument door leerlingen

zogenaamde “gesprekstafels”, één voor het vmbo en één voor

als positieve stimulans wordt ervaren en het niet de

havo/vwo. Hierdoor zijn er ook twee verschillende alternatieven

prestatiedruk verhoogt. Er komen daarom geen cijfers,

uitgewerkt. In beide alternatieven wordt een belangrijke

beoordelingen of minpunten op een plusdocument;

rol toegekend aan vakken als natuurkunde, scheikunde en

belangrijk is dat de leerling trots is op wat hij heeft gedaan en

economie bij het gebruik en consolideren van verworven

het document de leerling inzicht biedt in zijn/haar talenten.

rekenvaardigheden. Wiskunde moet in beide gevallen vooral

Het is daarom geen selectiemiddel voor het vervolgonderwijs,

in de onderbouw een centrale rol spelen bij het verwerven en

maar een reflectie- en matchingsinstrument.

onderhouden van nieuwe rekeninhouden en rekenvaardigheden.
In het vmbo zouden er twee wiskundevakken moeten komen:

De ervaringen en inzichten van de afgelopen twee jaar zijn

||

Wiskunde 2F, verplicht voor alle leerlingen.

gebundeld in de Handreiking Plusdocument. Dit is een

||

Wiskunde plus, een keuzevak dat in sommige profielen

praktische gids voor alle scholen die beginnen met de invoering,

verplicht is.

of die een bestaand plusdocument willen verbeteren. Scholen
worden meegenomen in het hele proces van de organisatie:

In het vak met de werktitel ‘wiskunde 2F’ zouden de

van voorbereiding via uitvoering tot en met de evaluatie. De

referentieniveaus 2F centraal moeten staan. De inhoud van

handreiking staat op de website van de VO-raad

wiskunde plus varieert per leerweg en mogelijk per profiel.
Zowel wiskunde 2F als wiskunde plus zou een schoolexamen én
een centraal examen moeten krijgen. Wiskunde 2F zou samen
met Nederlands zelfs een kernvak moeten worden.
Op havo/vwo is ervoor gekozen de rekenvaardigheden te

Roemloos einde
voor de rekentoets

toetsen tijdens de bestaande examens. Dat zou impliciet

14 maart jl. is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, waarmee

nodig zijn. Voor de kleine groep havisten zonder wiskunde denkt

het cijfer voor rekenen voor alle schoolsoorten definitief uit

men aan het invoeren van een schoolexamen rekenen.

de uitslagbepaling is gehaald. Aanleiding was, dat in het

Rekenvaardigheden die niet tot het curriculum van het primair

regeerakkoord was opgenomen, dat rekenen ook op vwo niet

onderwijs behoren, kunnen in de onderbouw tijdens wiskunde

mee mocht tellen voor de uitslagbepaling. Door het verwijderen

aan de orde komen. Op die plek zou er ook aandacht moeten

van de overgangsbepalingen en het opnemen in de artikelen 49

zijn voor leerlingen die het referentieniveau 1S nog niet

(vmbo) en 50 (havo/vwo) van de inspanningsverplichting m.b.t.

beheersen. Het rapport laat echter uitdrukkelijk de mogelijkheid

rekenen, staat nu vast dat voorlopig (dit schooljaar en volgend

open van aparte rekenlessen en benadrukt hierbij de rol van de

schooljaar) de rekentoets nog wel moet worden afgelegd, maar

rekencoördinator.

dat deze niet meetelt bij de bepaling van de uitslag. Ook is

Met name voor het vmbo zijn de voorstellen vrij ingrijpend. Het

geregeld dat bij (onverhoopt) zakken en een overstap naar de

is dan ook te verwachten dat het een aantal jaren gaat duren

vavo de rekentoets niet opnieuw afgelegd hoeft te worden. Ook

voor de plannen zijn gerealiseerd. De plannen worden door

bij een cijfer lager dan 4 voor de rekentoets, kan dit cijfer worden

het ministerie gezien als input voor het ontwikkelteam rekenen

overgenomen op de cijferlijst die het vavo uit gaat reiken. Hier een

en wiskunde van curriculum.nu. Omdat er op korte termijn

link naar de nieuwste tekst van het Eindexamenbesluit VO.

duidelijkheid moet komen over 2019-2020 wordt er, zoals

Het is nog niet definitief bekend hoe lang deze situatie gaat

hiervoor aangeven, gewerkt aan een tussenoplossing.

moeten gebeuren. In dat verband wordt er ook gewezen naar
het vak Nederlands, waar dat reeds het geval is. Het rapport is
op dat gebied niet geheel duidelijk, maar wekt wel de indruk dat
er geen of nauwelijks aanpassingen van de huidige examens
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Wetsvoorstel halvering
collegegeld eerstejaars
studenten naar de Tweede
Kamer

afgelopen twee jaar zijn begonnen met hun studie hierdoor
benadeeld worden. Die waren immers veroordeeld tot lenen en
hebben geen korting gekregen. Het ISO ziet liever dat het geld
waarmee het collegegeld wordt gehalveerd, wordt gestoken in
het verhogen van de aanvullende beurs voor studenten wiens
ouders krapper bij kas zitten. Deze beurs is nog steeds een gift.

Vrijdag 16 maart heeft de regering het wetsvoorstel aan de
Tweede Kamer gestuurd, waarin geregeld wordt, dat vanaf
2018-2019 eerstejaars studenten geen 2060 euro collegegeld
hoeven te betalen, maar slechts 1030 euro. Voor studenten
die kiezen voor een lerarenopleiding geldt de korting zelfs de
eerste twee jaar. Doel van deze korting is het verlagen van de
drempel om te gaan studeren. De regering verwacht niet, dat
het aantal studenten volgend jaar door deze maatregel zal

Kritische geluiden over
decentrale selectie

Er verschijnen steeds meer onderzoeken, waaruit blijkt dat

stijgen. In de toelichting staat daarover de volgende passage:

de decentrale selectie, zoals die nu wordt uitgevoerd door

‘Naar verwachting zal het verlagen van het wettelijk collegegeld

de opleidingen met een capaciteit die kleiner is dan het

weinig effect hebben op de aantallen studenten die instromen

aanbod aan potentiële studenten, niet eerlijk is en naar alle

in het hoger onderwijs. De doelstelling en de effecten van de

waarschijnlijkheid niet de mensen selecteert met de meeste

voorgenomen verlaging voor alle eerstejaars studenten zijn dan

kans op succes. Onlangs ontving Yvonne Rouwenhorst de

ook vooral kwalitatief en moeten meer gezocht worden in de

LSVb-scriptieprijs voor haar afstudeeronderzoek naar decentrale

wijze waarop de keuze om wel of niet door te studeren wordt

selectie. In haar onderzoek stelde ze opleidingscoördinatoren,

gemaakt. Wanneer het verlaagd wettelijk collegegeld ervoor

onderwijsdirecteuren en beleidsmakers de vraag hoe zij tot

zorgt dat het financiële aspect in de beslissing om wel of niet

hun decentraal selectiebeleid komen, of kortweg: ‘waarom doe

naar het hoger onderwijs te gaan naar de achtergrond verdwijnt,

je wat je doet?’. Haar onderzoek maakt onderdeel uit van het

blijft vooral de inhoudelijk gedreven studiekeuze over, waarin

proefschrift van Sebastiaan Steenman waarin de focus ligt op

aspirant-studenten hun keuze met name baseren op hun talent

selectie (zie Nieuwsbrief 6 van 20 februari 2018). De conclusie

en motivatie. Daarmee wordt de toegankelijkheid van het hoger

van haar onderzoek is dat degenen die verantwoordelijk zijn

onderwijs verder vergroot. Juist dat is de doelstelling van het

voor decentrale selectie, lang niet altijd een beeld hebben van

onderhavige voorstel. Bovendien is een korting van ruim €1.000

wat voor soort studenten ze eigenlijk willen binnenhalen met

relatief gezien meer waard voor de lagere-inkomensgroepen.

hun selectie. M.a.w. er wordt geselecteerd op bepaalde criteria,

Voor hen heeft het dus meer impact, waardoor deze maatregel

maar of dat de juiste criteria zijn, is onduidelijk. De meeste

uiteindelijk niet alleen zal bijdragen aan de toegankelijkheid van

opleidingen beogen te selecteren op ‘studiesucces’, maar

het hoger onderwijs, maar ook aan de kansengelijkheid.’

tegelijkertijd is er niet uitgebreid nagedacht over welke factoren

De bedoeling is dat dit lagere collegegeld al volgend studiejaar

specifiek voor hun opleiding studiesucces voorspellen. In veel

gaat gelden. De tijd dringt. Zowel Tweede als Eerste Kamer

gevallen is er te snel gegrepen naar instrumenten, waardoor

moet akkoord zijn en ook moet e.e.a. nog verwerkt worden in

bij de meeste opleidingen dan sowieso de in het vo behaalde

een algemene maatregel van bestuur! Er is al rekening mee

cijfers worden betrokken. Feitelijk ben je dan niet verder dan

gehouden dat 1 augustus niet gehaald wordt; de mogelijkheid

de gewogen loting, die ook gewoon een selectie op vwo-cijfer

wordt namelijk opengehouden dat de wetswijziging met

was. Lees het interview met Yvonne Rouwenhorst en Sebastiaan

terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Het feit dat de Raad

Steenman op:

van State behoorlijk kritisch heeft gereageerd helpt niet bij

https://www.scienceguide.nl/2018/03/selectie-is-

een voorspoedige behandeling in het parlement. Volgens

eerlijker-geworden-decentrale-selectie/

de Raad van State is halvering niet nodig om de instroom te
vergroten, omdat geconstateerd is dat de instroom alweer op
het peil is van voor de invoering van het nieuwe leenstelsel.
Ook de dubbele korting voor studenten aan lerarenopleidingen
beschouwt zij kritisch, omdat de oorzaak van het lerarentekort
niet zozeer ligt in de instroom, maar in zaken als de
uitval van leraren, slechte arbeidsvoorwaarden en slecht
carrièreperspectief. Ook de studentenbond ISO reageerde
negatief op het wetsvoorstel, m.n. omdat studenten die de
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