Nieuwsbrief Platform-TL

nr. 24 maart 2013

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 in de maanden september, december, maart en juni.
Conferentie 24 januari 2013
24 januari jongstleden vond de conferentie plaats in samenwerking met de VO-raad en de SPV.
Thema was de overgang van PO naar VO. Na een boeiende rede van Luc Stevens, waarbij hij een link legde
tussen het onderwijs in Finland en ons Nederlandssysteem, vond iedereen zijn weg naar de workshops.
Samen met collega’s uit het primair onderwijs werd gesproken over doorlopende leerlijnen, zoals op het gebied
van taalvaardigheid, rekenvaardigheid, leerlingbegeleiding en digitale overdrachtsdossiers. Voorbeelden van
Good Practices zorgden ervoor dat de deelnemers tevreden naar hun eigen school terugkeerden.
Op de site van het Platform-TL kunt u een overzicht vinden van de worskhops met enkele
PowerPointpresentaties.
Code aansluiting TL/havo
Het Platform-TL heeft een aantal weken geleden het verzoek gekregen vanuit het ministerie van OCW om te
peilen onder onze leden hoe de stand van zaken is m.b.t. het gebruik van de code voor de aansluiting van
vmbo-tl naar de havo. Leden hebben daarover een mail ontvangen. Tot ons genoegen is er door een groot
aantal leden op gereageerd. Onze dank hiervoor. Alle reacties zijn inmiddels verstuurd.
Belangstelling voor techniek op de (G)TL
Een aantal leden van het Platform-TL heeft meegewerkt aan een onderzoek vanuit het SLO hoe de
belangstelling voor de vakken NASK1 en NASK2 op de (G)TL op dit moment vorm krijgt.
Het ministerie van OCW is ook geïnteresseerd hoe de (G)TL-scholen hun leerlingen motiveren om te kiezen
voor techniek.
Rekenvaardigheid
Opgelucht bekeken de schoolleiders de brief vanuit het ministerie waarin aangegeven werd, dat het ingeslagen
plan om rekenvaardigheid mee te rekenen met de zak/slaagregeling uit te stellen. Interessant is dat er
verschillende normen gehanteerd gaan worden voor TL en kaderberoepsgericht. Het vermelden van het cijfer
op het diploma is een stimulans om te blijven werken aan de resultaten van de leerlingen op het gebied van
rekenvaardigheid. Dit onderwerp zal dus zeker op de agenda blijven van het Platform-TL.
Regiobijeenkomsten Platform-TL, APS en SLO
In samenwerking met het SLO en APS verzorgt het Platform-TL een aantal bijeenkomsten in de regio’s om
samen te kunnen praten over diverse aspecten van de TL. Hierover heeft u al diverse uitnodigingen ontvangen.
Elke regio kiest voor een thema. De ontvangende school vraagt zijn deelnemers om te fungeren als critical
friend, zodat alle deelnemers van elkaar kunnen leren. In het middagdeel staat het thema doorstroom TL naar
MBO op de agenda. De regiobijeenkomsten zijn gratis voor leden van het Platform-TL, APS-netwerk TL en SLO
netwerk TL. Meer informatie kunt u vinden op de site van het Platform-TL http://www.platformtl.nl/regiobijeenkomsten.html
Nieuw Koersplan
Het Platform-TL heeft zich afgelopen maanden beziggehouden met een nieuw koersplan voor de jaren 2013 2017. Met dit koersplan wil het bestuur aangeven hoe we de komende jaren ons willen blijven focussen op de
(G)TL. Door onze banden te verstevigen met het ministerie, diverse (onderwijs)raden, studiecentra en overige
platforms, blijven we ons positioneren in het onderwijsveld. U kunt het nieuwe koersplan spoedig lezen op de
site van het Platform-TL.
De vernieuwde website
In de maand maart gaat de vernieuwde website van het Platform-TL de lucht in. We zijn trots op onze nieuwe
site, die meer mogelijkheden biedt om interactief te communiceren met al onze leden.
Meld u ook aan op facebook, volg ons op twitter, of blijf de site kritisch volgen.
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Conferentie 6 juni 2013
Op 6 juni a.s. zal het Platform-TL in samenwerking met APS en SLO een nieuwe conferentie organiseren in
Bunnik.
Het thema van die dag zal worden ‘De vele gezichten van de (G)TL’. Er zullen diverse workshops aangeboden
worden met diverse voorbeelden uit de praktijk, zoals een tweetalige TL, de techniekmavo, de cultuur TL, etc.
Houd uw mail in de gaten. U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging.
Interessante sites, literatuur, sprekers
 In het boek: ‘Finnish Lessons’ van Pasi Sahlberg wordt verteld over de geschiedenis van de Finse
onderwijsvernieuwingen. Een aanrader om na te denken over de toekomst van het onderwijs in
Nederland.
 In het boek ‘Professional Capital’ beschrijven Andy Hargreaves en Michael Fullan inzichten, ideeën en
acties die docenten en degenen die met hen werken, helpen om hun effectiviteit dramatisch te
verbeteren. ‘’Anyone, anywhere who has anything to do with schools and the world of education will
want to read, reflect, and react to the content of the book … a real treasure trove of riveting and
informed insight into what really matters in teaching and learning. A powerful duo with a powerful
challenge to the world of education. Professional capital cries out for informed action – for the good of
all children and their teachers.’’ Christopher Harrison, President, National Association of Head
Teachers, England.
 Middelbare scholieren zijn weliswaar vaardig met smartphone en Facebook, maar hebben onvoldoende
inzicht in impact en risico’s van digitale communicatie. Het huidige informaticaonderwijs leidt niet tot
digitale geletterdheid: een basisvaardigheid in de huidige ICT-gedomineerde samenleving. De KNAW
pleit daarom voor een nieuw, verplicht vak in de onderbouw van havo/vwo en grondige vernieuwing van
het keuzevak Informatica in de bovenbouw. Het advies is beschikbaar als PDF op de site van het
KNAW (www.knaw.nl).

Voor vragen e.d. betreffende het Platform-TL kunt u contact opnemen met:
Bart Engbers, voorzitter Platform-TL, 06-55797190 / 030-2724010, bartengbers@live.nl
Nicolle Sommer, secretaris Platform-TL, nsommer@mill-hillcollege.nl
Linda de Gooijer, secretariaat Platform-TL, 030-2856726 (di en do), l.degooijer@aps.nl
Kopij voor onze website Platform-TL is welkom bij:
Ron Frinks, websitebeheerder, rfrinks@zwincollege.nl
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