Jaarverslag Platform-TL 2013
Onderhavig jaarverslag toont aan dat het Platform-TL in 2013 een voortvarend jaar heeft gehad,
waarin diverse activiteiten hebben plaatsgevonden. Ons doel is vanuit deze positie te kunnen
investeren op het verkrijgen van een grotere slagkracht in de komende jaren.
Gezien onze ervaringen afgelopen jaar blijft het van wezenlijk belang om de positie van de TL te
blijven behartigen.

Verschil begroting 2013 en realisatie
Baten/Inkomsten
Lidmaatschap/contributie:
In 2013 is het ledenaantal van het Platform-TL gelijk gebleven. We hebben in 2013 naast de
conferentie en deelnemersbijeenkomsten extra geïnvesteerd in het organiseren van
regiobijeenkomsten, samen met het APS en SLO. Dit heeft echter geen extra leden opgeleverd.
Ons streven is om jaarlijks vertegenwoordigd te zijn op een aantal landelijke manifestaties .
We hopen in 2014 op iets meer leden. Door te blijven deelnemen aan landelijke conferenties en
manifestaties, willen we ons blijvend in beeld brengen.

Lasten/Uitgaven
Algemene kosten:
De post administratieve ondersteuning bevat de werkzaamheden van onze secretaresse vanuit het
APS. We zien lagere kosten bij drukwerk, omdat we meer via mail en website zijn gaan werken. De
vernieuwde website is in 2013 iets later dan verwacht gerealiseerd en vroeg daarom om minder
kosten in het beheer. Voor 2014 wordt het beheer van de nieuwe site over een heel kalenderjaar
berekend en hebben we de kostenpost weer op het oude bedrag beraamd.
Bestuurskosten:
Deze post is minder hoog dan beraamd. In 2013 is er besloten om de betaalde functie van voorzitter
van het Platform-TL niet uit te voeren. In plaats daarvan is er besloten om de voorzitter een
onkostenvergoeding te betalen. Alle overige bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid.
Werkgroepen/expertisegroep:
In 2013 is er geen gebruik gemaakt van de inzet van expertiseleden, zoals vooraf was gepland.
De expertiseleden werden in 2013 regelmatig uitgenodigd voor bestuursvergaderingen en zijn actief
betrokken geweest bij het Platform-TL bij verschillende activiteiten, zoals het organiseren van de
deelnemersbijeenkomst in september.
In 2014 zal beslist worden op welke manier we onze expertiseleden meer kunnen betrekken bij het
Platform-TL.
Conferentie/ledenbijeenkomsten:
Er werden in 2013 wederom twee conferenties georganiseerd in samenwerking met externe partners.
De beide conferenties worden op basis van cofinanciering georganiseerd. Thema's waren ‘de vele
gezichten van de (G)TL’.
Daarnaast is er een jaarlijkse deelnemersbijeenkomst gehouden met als onderwerp, ‘de gemengde
leerweg’, vanwege de verandering van het examenprogramma van de beroepsgerichte vakken en het
intersectorale vak.
Overige kosten:
In 2013 is er geen onderzoek verricht in opdracht van het Platform-TL. Wel heeft het platform-TL
regelmatig contact gehad met het Ministerie van OC&W over ontwikkelingen van het VMBO-(G)T.
Zeker het thema ’de toekomst van het VMBO-(G)T’ houdt ons bezig. Het Platform-TL heeft daarom
verschillende gesprekken gevoerd met experts over het toekomstbeeld van het VMBO-T.
Deze verkenningen zijn uiteindelijk begin januari 2014 samengebracht in een nieuw thema-deel 4.

Saldo exploitatie
Alhoewel we hadden gedacht het jaar met een verlies af te sluiten, zijn we met een positief saldo
geëindigd. Daarmee komt er op de balans een eigen vermogen van € 142.706,55. We willen in 2014
deze middelen inzetten om de slagkracht van het bestuur te vergroten en om samen met onze leden
een inspirerende studiereis te maken.
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