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Beste TL-er,
Deze nieuwsbrief en relevante informatie is via de site van het Platform-(G)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 6 februari 2014
Op 6 februari j.l. vond de jaarlijkse conferentie plaats van het Platform-TL samen met de VO-raad en SPV bij de
Waldheim mavo te Baarn. Het thema was het onderwijs in 2020.
De bijeenkomst werd goed bezocht. Er waren diverse workshops waaruit men kon kiezen. Het verslag van deze
dag is te vinden op de website, evenals de verslagen en presentaties van de workshops.
Alle deelnemers ontvingen een exemplaar van de vierde TL-publicatie ‘Droom en Daad’.
TL-publicatie: Droom en daad
De nieuwe publicatie deel 4 in de reeks TL-thema’s van het Platform-TL heeft als titel ‘Droom en Daad’. In de
publicatie vindt u drie visies op de toekomst van de gemengde en de theoretische leerweg. De leden van het
Platform-TL hebben de publicatie eind februari toegestuurd gekregen. Bent u geïnteresseerd onze publicaties
zijn te vinden op de website of kunt u bestellen bij Linda de Gooijer. Voor leden rekenen wij € 3,00 en voor nietleden € 5,00 per exemplaar.
De gemengde leerweg: het 7de profiel wordt ?......
Zoals u weet is men druk bezig met de vernieuwing van de beroepsgerichte vakken van het VMBO.
Onderdeel van zorg was het intersectorale programma, een veel voorkomend beroepsgericht vak in de
gemengde leerweg.
de
In de volksmond werd dit nieuwe profiel vaak het 7 profiel genoemd. Nu is duidelijk geworden dat dit profiel
‘Dienstverlening & Producten’ genoemd wordt. Het Platform-TL kijkt kritisch mee naar de ontwikkelingen van dit
beroepsgerichte vak, zeker nu het conceptexamenprogramma is gepubliceerd op de site ‘vernieuwing vmbo’.
Wij zijn benieuwd wat onze leden gaan doen met hun gemengde leerweg. Waar wordt voor gekozen? Welke
mogelijkheden zien zij voor hun school? In hoeverre stemmen zij af met het MBO in hun regio?
Het bestuur is zeer geïnteresseerd in uw keuze, wilt u deze mailen naar l.degooijer@aps.nl
Regiobijeenkomsten in het teken van het nieuwe toetsingskader 2013
Scholen krijgen dit schooljaar te maken met het nieuwe toetsingskader 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. De jaarlijkse regiobijeenkomsten,
georganiseerd door het Platform-TL, het APS en het SLO staan dit schooljaar in het teken van dit nieuwe kader.
Op verschillende data worden er in het land regiobijeenkomsten gehouden.
De scholen van de netwerken kunnen zich via de reeds ontvangen uitnodiging aanmelden.
Waar is het Platform mee bezig?
6 februari is er een start gemaakt met een dialoog over de toekomst van de TL/GL/mavo. Op de website van het
Platform is daar het een en ander over terug te vinden. De komende tijd gaan we met het gesprek over de
toekomst verder. De conferentie van 5 juni gaat over het ‘omgaan met verschillen’. Een belangrijk onderdeel
van deze bijeenkomst is het gebruik van ict en social media in de klas. Begin april ontvangt u een uitnodiging
voor de conferentie, maar noteer alvast de datum in uw agenda.
Binnen de gelederen van het bestuur en expertiseleden ontstaat het idee om met de 80 scholen die het Platform
vormen een beweging op gang te brengen met als doel een beter toegeruste leerling aan het vervolgonderwijs
te kunnen doorgeven. Daar hoort een goed doordachte beroepscomponent bij en een aantal avo-vakken die
een aanbod presenteren dat appelleert aan het talent van jongeren anno 2020.
Op dit moment zijn we met VNO/NCW/MKB is het kader van het techniek-pact in overleg hoe binnen de TL
meer aandacht kan worden besteed aan de beroepsgerichte component in ons onderwijs. De inzet van het
Platform in eerste instantie is een bredere invulling van LOB, niet alleen met aandacht voor techniek maar ook
voor de andere sectoren als zorg/welzijn. economie en groen. Samen met de VO-raad zijn we op zoek naar
mogelijkheden om hieraan gestalte te geven.
Enkele TL-scholen hebben al stappen gezet om een bredere invulling aan de TL te geven, zoals de
Technomavo. Wil je daar meer informatie over hebben neem contact op met het Platform-TL.
Tot slot als vooraankondiging een idee van enkele bestuursleden waaraan nu concreet gewerkt wordt, om in het
najaar van 2014 een studiereis te organiseren waarin een combi van inspiratie en gezamenlijke afspraken tot
stand gebracht wordt.

Jaarrekening 2013 en begroting 2014
Leden krijgen, het jaarverslag, de jaarrekening 2013 en de begroting van 2014 na 10 maart digitaal toegestuurd.
Het jaarverslag 2013 vindt u na 10 maart ook op de site van het Platform-TL.
Het Platform-Tl sluit 2013 af met een positief saldo. Ons ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven en enkele
onkosten zijn geringer gebleken dan begroot.
Het bestuur heeft besloten om niet te kiezen voor een betaald voorzitter. Het gehele bestuur werkt op basis van
vrijwilligheid, zodat we de ingekomen gelden vrijwel volledig kunnen besteden aan conferenties, onderzoek en
ledenbijeenkomsten. Slechts de secretariële ondersteuning is een vaste kostenpost in onze begroting.
De begroting van 2014 is vergelijkbaar met die van 2013. Wederom zullen activiteiten om kennis te delen met
onze leden én onderzoek naar thema's in de (toekomstige) TL het uitgangspunt blijven van de besteding van de
baten.
Enquête over talentontwikkeling in het vmbo: DOET U MEE?
Het SLO wil graag bij zoveel mogelijk vmbo-scholen inventariseren wat zij aan talentontwikkeling doen en in
beeld krijgen hoeveel vmbo-scholen plannen hebben op dit gebied. Talentontwikkeling is in deze enquête een
breed begrip: het varieert van een Nederlands kampioenschap metselen tot Topsport Talentscholen, van het
talent ontdekken en ontwikkelen van iedere leerling tot vmbo-plus-routes gericht op verkort doorstromen naar
het mbo. Het Platform-TL ondersteunt deze enquête en wil aan u, lid van het Platform-TL, vragen om mee te
werken aan de enquête die na 19 maart wordt toegestuurd.
Tot slot
Onze leden hebben eind februari de factuur ontvangen voor de contributie 2014.

Interessante sites, literatuur, sprekers
- School aan Zet ondersteunt scholen in hun ontwikkeling naar een ‘lerende organisatie’
School aan Zet heeft een nieuwe app gelanceerd. Deze gratis app houdt u op de hoogte van alle
activiteiten vanuit deze organisatie, zoals expo’s, leernetwerken, besturentafels e.d.
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

