
Jaarverslag Platform-TL 2014 

Dit jaarverslag toont aan dat het Platform-TL in 2014 een jaar heeft gehad, waarin een aantal 
activiteiten niet heeft plaatsgevonden. Ons doel is in 2015 te komen tot een realisatie van eerder 
gestelde ambities. Het ledenaantal is licht gestegen. Daarentegen merken we dat de betrokkenheid 
van de leden voor activiteiten zoals deelnemersbijeenkomsten en projecten zoals de TL op weg vrij 
gering is. 
Gezien onze ervaringen van het afgelopen jaar blijft het van wezenlijk belang om de positie van de TL 
te blijven behartigen. 
 
 
Verschil begroting 2014 en realisatie 
 
Baten/Inkomsten 
 
Lidmaatschap/contributie: 
In 2014 is het ledenaantal van het Platform-TL licht gestegen. We hebben in 2014 naast de 
conferentie en deelnemersbijeenkomst niet extra geïnvesteerd in het organiseren van activiteiten of 
een conferentie samen met het SPV. 
Ons streven is om jaarlijks twee grotere conferenties te organiseren in samenwerking met onze 
partners en tevens vertegenwoordigd te zijn op een aantal landelijke manifestaties.  
We hopen in 2015 meer leden te kunnen werven door meer in te spelen op de behoeften van de 
leden. Hiervoor is ons inziens een onderzoek nodig (zie overige kosten). 
 
 
Lasten/Uitgaven 
 
Algemene kosten: 
De post administratieve ondersteuning bevat de werkzaamheden van onze secretaresse vanuit het 
APS. In 2015 willen we de ondersteuning uitbreiden met werkzaamheden door een 
communicatiemedewerker, die zaken als de nieuwsbrieven, artikelen voor de website, belangrijke 
publicaties en onderwijsontwikkelingen in de gaten houdt.  
Het beheer van de website is goedkoper gebleken dat was voorzien. Dit bedrag zal voor de begroting 
van 2015 worden aangepast. 
 
Bestuurskosten: 
Deze post is minder hoog dan beraamd. In 2014 is besloten om een ondersteuner van het bestuur 
aan te stellen. Met ingang van januari 2015 is de ondersteuning gestart. 
Op de post vergaderkosten zijn alle kosten geboekt van bestuursvergaderingen, inclusief de 
vergaderingen met de expertiseleden. 
 
Werkgroepen/expertisegroep: 
De expertiseleden werden in 2014 regelmatig uitgenodigd voor bestuursvergaderingen en zijn actief 
betrokken geweest bij het Platform-TL bij verschillende activiteiten. 
 
Conferentie/ledenbijeenkomsten: 
Er werd in 2014 wederom een conferentie georganiseerd in samenwerking met externe partners. 
Deze conferentie werd op basis van cofinanciering georganiseerd. Doordat de verrekening met het 
APS en de SLO deze keer op een wat andere manier heeft plaatsgevonden is de post ‘’overige 
inkomsten’’ dit jaar lager en de post ‘’organisatiekosten’’ hoger. 
De PR-kosten zijn toegenomen door de bijdragen aan het persbureau, de verzendkosten m.b.t. de 
conferentie en de stands bij de conferenties zoals de conferentie van de VO-raad.  
Het lidmaatschap van het persbureau wordt in 2015 opgezegd. 
 
Overige kosten: 
In 2014 is er geen onderzoek verricht in opdracht van het Platform-TL. De studiereis voor de leden is 
nog niet gerealiseerd in 2014. 
 
  

 



Saldo exploitatie 
 
We zijn in 2014 geëindigd met een positief saldo, alhoewel we begroot hadden op een verlies van  
€ 70.000,- uit te komen. We hebben dit niet behaald omdat we een aantal grote posten, zoals 
ondersteuning van het bestuur, onderzoekskosten en de studiereis in 2014 niet zijn gerealiseerd. De 
verwachting is dat de geplande activiteiten, zoals het imago-onderzoek van het Platform-TL en de 
studiereis in 2015 zeker zullen plaatsvinden. 
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