JAARVERSLAG PLATFORM-TL 2011
In het kalenderjaar 2011 kwam de code voor de toelating vanuit TL 4 in Havo 4 tot stand. Het was een
project van de VO-raad, maar het Platform-TL heeft zich vanuit onze natuurlijke betrokkenheid met het
onderwerp beziggehouden. Dat resulteerde na de ledenbijeenkomst in maart die aan het onderwerp
was gewijd in een duidelijke stellingname. Ons Platform-TL participeerde ook in de regiegroep die aan
de vormgeving van de uiteindelijke toelatingscode meewerkte. Het resultaat dat in december 2011 zijn
beslag kreeg, wordt dan ook door het Platform-TL onderschreven. De SLO, in opdracht van de VOraad vertaalde de code in een praktische handleiding 'Overgang vmbo naar havo'.
Ondertussen werd onder andere ook aandacht besteed aan inspiratie (onze mei-conferentie, waarin
vanuit dat thema naar diverse facetten van de theoretische leerweg werd gekeken), de ontwikkelingen
rond versnelde trajecten van TL via MBO naar HBO (op de ledenbijeenkomst in september) en de
kwestie van het aantal verplichte sectorvakken (waar wij samen met SPV en VO-raad een brief naar
de Kamer stuurden, die echter niet tot een ander besluit mocht leiden).
Al deze zaken kwamen duidelijk in beeld via onze website en onze Nieuwsbrief. Meer op de
achtergrond werd hard gewerkt aan zaken als het bezoeken van de scholen die lid zijn van ons
Platform-TL en het in beeld brengen van de zaken waar men in die scholen mee bezig is. Dit
resulteerde in een uitgave (TL-thema’s deel 2) die kort na de afsluiting van het jaar het licht zag. Deze
Schoolprofielen zijn binnenkort ook voor leden op onze website beschikbaar. Natuurlijk bleven wij
overleg voeren met het Ministerie, onze collega-platforms en kenniscentra en alle plekken waar de
belangen van de theoretische leerweg onder de aandacht moet worden gebracht. Een eerste overleg
met NVS-NVL, de organisatie van decanen en leerlingbegeleiders was hoopgevend en zal zeker een
goed vervolg krijgen. Overleg met CBE Academica leidde tot de start van een leergang voor
schoolleiders in de theoretische leerweg.
Een tweede grote conferentie kwam in dit kalenderjaar niet tot stand, maar de voorbereidingen
hebben wel geleid tot een succesvolle 'masterclass' in januari over het actieplan Beter Presteren, een
thema dat ook in 2012 de agenda zal bepalen.
Tot een echte ledenwerfcampagne is het afgelopen jaar niet gekomen. Het ledenaantal is dan ook niet
gegroeid, terwijl dat wel onze bedoeling is. Hier ligt een aandachtsgebied voor 2012. Duidelijk is dat er
voor onze organisatie veel werk is en dat het aantal actieve mensen dat nodig is om succes te
bereiken groter is dan onze huidige capaciteit. Een goede stap is gezet met de inrichting van de
Expertisegroep, maar er zal meer moeten gebeuren: andere vormen van het inzetten van actieve
leden en voor een deel ook het vaker inhuren van betaalde krachten voor sommige taken.
In de financiële boekhouding vindt het uitstellen van de conferentie en de uitgave van TL-Thema’s 2
zijn weerslag, omdat de daarmee gepaard gaande uitgaven naar een volgend boekjaar verschuiven.
Het overschot in 2011 is daarom bedrieglijk. Voor 2012 verwachten wij een tekort. Dat is een bewuste
keuze die voortkomt uit de wens de middelen te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld. Het Platform-TL
heeft geen reden geld op te potten. Het streven is dus om na de masterclass van januari 2012 in dat
jaar nog twee conferenties te organiseren en om een of twee publicaties te realiseren in de reeks TLthema’s. Er is genoeg aan de hand in de theoretische leerweg om als Platform actief mee te zijn.
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