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Nieuwsbrief Platform-TL               nr. 27 - december 2013  

Beste TL-er,  

Deze nieuwsbrief en andere relevante informatie is via de website van het Platform-(G)TL te raadplegen. Wij 
zenden dit bericht aan alle leden, deelnemers aan onze conferenties, ledenbijeenkomsten en belangstellenden. 
De Nieuwsbrief-TL verschijnt in de maanden september, december, maart en juni. 
 
 
Conferentie TL 2020 - 6 februari 2014  
Op 6 februari a.s. vindt de jaarlijkse conferentie plaats van het Platform-(G)TL samen met de VO-raad en SPV. 
De locatie zal zijn de Waldheim mavo te Baarn. 
Het thema van deze conferentie is: TL bestendig ook naar de toekomst toe. 
Met elkaar proberen we antwoorden te vinden op vragen als: Hoe ziet de (G)TL er uit in de 21ste eeuw? 
Welke kennis en vaardigheden verwachten we dan van een G(TL)-leerling? Werken we nog met klassikale 
lessen of is dan gepersonaliseerd onderwijs de norm? Wat betekent dit voor de rol van de docent? 
Hoe werk je dan als schoolleider? 
U ontvangt binnenkort een uitnodiging om u voor deze conferentie in te schrijven. 
 
 
Droom en daad 
De nieuwe publicatie in de reeks TL-thema’s van het Platform-TL zal als onderwerp de TL in de toekomst 
hebben. We geven een aantal ingewijden de kans hun visie over de toekomst van de TL op papier te zetten. 
We vragen daarna schoolleiders TL uit de praktijk om op die visies te reageren vanuit die praktische invalshoek. 
Theorie en praktijk; droom en daad. Bent u zo’n schooleider TL die de visies wel wil becommentariëren? Dan 
nodigen wij u uit zich aan te melden bij de samensteller van de publicatie: rfrinks@zwincollege.nl. 
 
 
Toetsingskader 2013-2014 
Scholen krijgen nu voor het eerst te maken met het waarderingskader 2013. Dit waarderingskader heeft naast 
de vertrouwde indicatoren m.b.t. opbrengsten ook veel indicatoren die zich richten op processen in de school, 
zoals het didactisch handelen van de docenten. De inspectie komt dus daadwerkelijk de school in.  
Het Platform-TL wil in de toekomst schoolleiders bij elkaar brengen in een collegiale consultatie m.b.t. het 
inspectiebezoek. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat 
van het Platform-TL. 
 
 
Gepersonaliseerd leren 
De term gepersonaliseerd leren staat voor: maatwerk voor leerlingen met behulp van ict-middelen. 
Onder de titel "leerling 2020" is binnen de VO-raad een pilot gestart met als opdracht: hoe kun je ict-middelen 
inzetten om de leerling op maat te bedienen? Het is een spannende manier om het weerbarstige thema van 
differentiatie een nieuwe impuls te geven. Zie website van VO-raad. 
 
 
Interessante sites, literatuur, sprekers  
- De gratis Kennisnet innovatie -app biedt regelmatig interessante artikelen over leeractiviteiten of 

onderwijsvernieuwingen. Het is makkelijk om een transfer te maken naar je eigen school en biedt volop 
mogelijkheden om op een andere manier te kijken naar het onderwijs. 

- Mesofocus behandelt in een reeks van boeken thema’s voor en uit de praktijk van schoolmanagement en 
organisatie. Nummer 89 ging bijvoorbeeld over LOB in het voortgezet onderwijs en MBO. 
De reeksen zijn makkelijk leesbaar en bevatte veel praktijkvoorbeelden. 

 
 
Wij wensen alle leden een prettige Kerst en een gelukkig en succesvol 2014 toe! 
 
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 06-14641601/0416-333220, n.sommer@walewyc.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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