
 
 
 
JAARVERSLAG VAN HET PLATFORM-TL OVER 2010 
 
Het Platform-TL blikt terug op een jaar waarin het ledenaantal steeg, waarin de 
activiteiten werden uitgebreid met de publicatie van een eerste boekje en waarin 
werd afgesloten met een ruim batig saldo. Toch overheerst bij die terugblik niet 
zozeer de tevredenheid die bij die feiten zou passen als wel het gevoel dat onze 
ambitie verder reikt en dat het tempo van onze ontwikkeling omhoog zou kunnen en 
ook zal moeten om te realiseren wat ons bij de oprichting twee jaar geleden voor 
ogen stond. 
 
De gestage stijging van het aantal leden van 45 naar 55 is bemoedigend, maar voor 
het realiseren van de krachtige organisatie die ons voor ogen staat is een versnelling 
van die groei noodzakelijk. De genoemde groei is tot stand gekomen zonder speciale 
ledenwerfactiviteiten. Wel is in 2010 een plan ontwikkeld dat in 2011 kan worden 
uitgevoerd, met hopelijk als resultaat dat de groei van het Platform-TL in de komende 
jaren aanzienlijk kan worden versneld. 
 
Een gezonde exploitatie betekent voor het Platform-TL niet alleen dat de uitgaven de 
inkomsten niet overstijgen, maar vooral ook dat het ingebrachte geld doelmatig wordt 
besteed. Het batig saldo wordt voor een deel verklaard doordat wij onze plannen om 
samen met de VO-raad een conferentie te organiseren in de tweede helft van 2010 
niet hebben kunnen realiseren. De samenwerking met APS en SLO leidde gelukkig 
wel tot een geslaagde conferentie in mei 2010 en de voorbereidingen voor de 
conferentie in mei 2011 met genoemde partners is alweer in volle gang, maar het 
Platform-TL hoopt toch ook in 2011 een tweede conferentie te realiseren, desnoods 
op eigen kracht. 
De gezonde financiële situatie geeft ons de ruimte om te werken aan een verdere 
professionalisering die zeer doelmatig kan zijn. 
 
Die eigen kracht, de belangeloze inzet van bestuursleden en andere actieve leden, is 
soms een beperkende factor. We kijken met tevredenheid terug op het werk van 
onze vier werkgroepen en de eerste publicatie onder de noemer ‘TL-thema's'. Vanuit 
deze activiteit heeft het bestuur samen met de werkgroepvoorzitters en enkele 
actieve leden uit de werkgroepen een Expertisegroep tot stand gebracht die hopelijk 
de genoemde eigen kracht zal versterken en daarmee het realiseren van onze 
ambities een stuk dichterbij zal brengen. 
 
Toch is voor een organisatie als het Platform-TL samenwerking met anderen 
onontbeerlijk. Dat vergt veel overleg, veelal achter de schermen en informeel. De 
combinatie van het versterken van de eigen kracht en het werken aan een nuttig 
netwerk moet het Platform-TL de komende jaren tot een factor van betekenis maken. 
Er zijn genoeg ontwikkelingen in en rond de TL om het belang daarvan te 
onderstrepen. 
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