DE START VAN HET PLATFORM-TL
Eind 2007 spreekt een aantal TL-directeuren met elkaar over afstemming, uitwisseling, scholing en
belangenbehartiging. Er blijkt behoefte om de Theoretische en de Gemengde Leerweg (kortweg: TL)
beter te profileren en te positioneren, waardoor het imago van deze onderwijsvorm kan verbeteren. In
een groot aantal scholen met een TL-opleiding wordt hard gewerkt aan vaak eigen, vernieuwende
onderwijsconcepten. Positieve ontwikkelingen in de TL die niet altijd direct zichtbaar zijn.
Jan Duursma, vanuit het APS al vele jaren betrokken bij ontwikkelingen in het vmbo, met name de TL,
neemt het initiatief om met een aantal schoolleiders tot de oprichting van een Platform-TL te komen.
Hij vindt Hugo van Berkum bereid om als 'boegbeeld en aanjager' te gaan functioneren. Op 14 maart
en 8 april 2008 vinden twee bijeenkomsten met ongeveer 20 schoolleiders plaats. Hun conclusie is
unaniem: de tijd is rijp om de belangen van de TL te bundelen: Kom tot de oprichting van een
Platform-TL. Er wordt een tijdelijk bestuur gevormd dat bestaat uit: Hugo van Berkum: voorzitter;
Ankie Schouten: dir. Muurhuizen, Amersfoort; Barry Lommen: dir. Buitenhout College, Almere; Rob
Feenstra: dir.lid Kennemer College, Beverwijk; Wilma van Noort: dir. Oranje Nassau College,
Zoetermeer.
Dat bestuur organiseert een oprichtingsbijeenkomst in Almere op 27
november 2008, onder het motto “van goed naar excellent”.
Dat leverde genoeg steun vanuit het onderwijsveld om de
organisatie verder uit te bouwen. Er werd in het begin van 2009
geworven naar een secretaris en een penningmeester. Deze
werden gevonden in de personen van resp. Ron Frinks,
afdelingsdirecteur van het Zwin College in Oostburg en Marc
Boelsma, rector van het Vellesan College in IJmuiden. Er werden
ook gelijk vier werkgroepvoorzitters geworven. Die werden
gevonden in de personen van Rene Grol, Hans Nanninga, Freek
den Brok en Gerard Rozing. Daarmee had de organisatie een
bezetting waarmee men aan de slag kon gaan.
Formeel bestaat het Plaform-TL vanaf 22 april 2009.
De statuten zijn op die datum bij de notaris gepasseerd.
De eerste ledenvergadering vond plaats op 6 april 2009 in Amersfoort,
waar ook het startsein werd gegeven voor de vier werkgroepen, die in september 2010 hun
bevindingen rapporteerden in de eerste publicatie van het Platform-TL: TL-thema’s, deel 1.
Op 28 mei 2009 organiseerde het Platform-TL samen met de SLO in het Mercure hotel te Bunnik een
goed bezochte eerste conferentie onder de titel: “Jong-Leren met Talent”.

