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Nieuwsbrief Platform-TL                                    nr. 20   mei 2012 

 
Beste TL-er, 
Deze nieuwsbrief en relevante informatie is via de site van het Platform-TL te raadplegen. Wij zenden dit 
mailbericht aan alle leden, deelnemers aan onze conferenties, ledenbijeenkomsten en aan belangstellenden. 
De Nieuwsbrief-TL verschijnt op het moment dat wij u echt iets te melden hebben over onze activiteiten.  
 
Opvolging voorzitter Hugo van Berkum 
Het Platform-TL heeft per 1 september 2012 een nieuwe voorzitter. Bart Engbers neemt dan het stokje over van 
Hugo van Berkum, die de afgelopen vier jaar de drijvende kracht is geweest in de opbouw van het Platform-TL. 
Bart Engbers is gepensioneerd schoolleider van het Vader Rijn College in Utrecht. De komende maanden werkt 
hij zich in. Op de ledenbijeenkomst in september zal hij zich presenteren aan de leden. 
 
Oproep redactieleden website 
Het Platform-TL zoekt redactieleden voor de website van het Platform-TL. Doel is om door de vorming van een 
redactie de website op een hoger plan te brengen en met name om naast de informatie over de activiteiten van 
het Platform-TL meer inhoud te brengen over de theoretische leerweg en de ontwikkelingen die zich voordoen. 
Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van onze redactie dan kunt u contact opnemen met de 
hoofdredacteur, Ron Frinks (rfrinks@zwincollege.nl). Informatie over de opzet van de redactie vindt u op onze 
website (zie de link onderaan de pagina Over Ons). 
 
Website 
Op het moment wordt hard gewerkt aan het opzetten van een besloten gedeelte van onze website dat alleen 
toegankelijk zal zijn voor onze leden. Er ligt al wat content te wachten voor publicatie achter een wachtwoord, 
zoals de schoolprofielen van de lid-scholen van het Platform-TL, en de lopende versie van ons Koersplan. 
Binnenkort kunt u als lid informatie hierover verwachten. 
 
Ledenbijeenkomst 21 maart 
Op 21 maart jl. was een 25-tal leden van het Platform-TL te gast bij BMC in Amersfoort. Onze penningmeester, 
Wilma van Noort, presenteerde een financieel verslag dat aangaf dat het Platform-TL financieel gezond is. 
Inhoudelijk waren er verder presentaties van Henk den Boer over het nieuwe toezichtkader van de Inspectie en 
van Joke Methorst van het Cals College in Nieuwegein. U vindt de presentatie van laatstgenoemde op onze 
website (via onze activiteitenkalender). 
 
Conferentie 31 mei 
De conferentie die wij op 31 mei samen met APS en SLO organiseren belooft een succes te worden. Er is een 
duidelijke behoefte aan concretisering van het opbrengstgericht werken dat in het actieplan Beter presteren 
wordt voorgeschreven.  
Met inleiders als Henk den Boer (coördinerend inspecteur vo) wiens succesvolle optredens in onze masterclass 
en onze laatste ledenbijeenkomst in ons geheugen liggen, Mark Mieras, bekend van succesvolle publicaties 
over de nieuwste kennis van onze hersenen en Jos Verveen, auteur van de bestseller Bullshit Management, en 
een gevarieerd aanbod van workshops lijkt succes verzekerd. 
Informatie over het programma en het aanmeldingsformulier vindt u op onze website via de homepage of via 
onze activiteitenkalender. 
 
Nieuwe leden 
Het Platform-TL was aanwezig op het congres van de VO-raad ('Maak het verschil') en sprak daar met leden en 
potentiële leden. In VO-magazine (op blz. 4) ziet u onze stand prominent op de foto. U ziet daar onze voorzitter 
druk bezig nieuwe contacten in zijn i-phone te zetten. Hij sprak met vele bezoekers over het belang van de TL. 
Zijn dergelijke methodes om ons Platform-TL onder de aandacht te brengen genoeg om een ledenaanwas te 
bereiken die voldoende is om ons een krachtige organisatie te maken? Waarschijnlijk is er meer nodig. 
U kunt helpen door onze organisatie onder de aandacht te brengen bij collega’s. Heeft u aan de folders die wij u 
stuurden niet voldoende, aarzel dan niet aan ons secretariaat meer folders te vragen. 
Nieuwe leden die wij deze maand welkom mogen heten zijn: 
Sg. Van der Capellen - Zwolle; Stella Maris College - Valkenburg a/d Geul; Herbert Vissers College - Nieuw 
Vennep; Segbroek College – Den Haag; Katholieke Sg. Etten-Leur; Greijdanus – Hardenberg en Candea 
College - Duiven. 
 

mailto:rfrinks@zwincollege.nl


2 

Handreiking toelatingscode vmbo-havo 
Naast anderen, heeft ook het bestuur van ons Platform zijn waardering uitgesproken voor de door SLO 
opgestelde handreiking. Zie ons Dossier aansluiting TL-4 havo op onze website. De code was al vrij helder, 
maar met de handreiking erbij hoeft er in uw contacten met havo-scholen geen enkele onduidelijkheid meer te 
bestaan. Loopt u toch tegen problemen aan, meldt u dit dan bij ons via een mail aan het secretariaat. Daarna 
nemen wij contact met u op. 
 
 
Voor vragen e.d. betreffende het Platform-TL kunt u contact opnemen met: 
Hugo van Berkum, voorzitter Platform-TL, 073-5991039 / 06-50648271, nhvanberkum@planet.nl 
Ron Frinks, secretaris Platform-TL, 0117-451412, rfrinks@zwincollege.nl 
Linda de Gooijer, secretariaat Platform-TL, 030-2856726, l.degooijer@aps.nl 
 
Kopij voor onze website Platform-TL is welkom bij: 
Ron Frinks, websitebeheerder, rfrinks@zwincollege.nl 
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