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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. 
Voorlopig verschijnt de Nieuwsbrief-TL slechts op het moment, dat wij u echt iets te melden hebben over onze 
activiteiten.  
 

Ledenbijeenkomst 28 september 
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op de ledenbijeenkomst in het Vellesan College te IJmuiden. Een 
duidelijke uiteenzetting over wat er op ons afkomt met het nieuwe beleid rond taal en rekenen, uitwisseling 
door enkele scholen over wat zij al doen op dit gebied, de presentatie van het boekje met de producten van 
onze vier werkgroepen, dat alles maakte de bijeenkomst tot een inhoudelijk zinvol evenement. De sfeer was 
zeer goed en wij danken het Vellesan College voor zijn gastvrijheid. Opmerkingen dat IJmuiden niet voor alle 
leden een goed bereikbare locatie was neemt het bestuur ter harte. 
 

Oproep 
U kent misschien het probleem wel: een leerling uit een ander land wordt bij uw school aangemeld. In de 
grensgebieden komt het vaak voor dat leerlingen van net over de grens voor een Nederlandse school kiezen. 
Maar ook komen soms leerlingen uit bijvoorbeeld Polen naar Nederland. Een probleem is dan dat het lastig is 
om de opleiding die gedaan is in het land van oorsprong, te vertalen naar ons Nederlandse onderwijssysteem. 
De verschillende landen hebben immers zeer diverse onderwijssystemen. Wanneer plaats je een leerling in 
de TL? Zolang Europa wel vrij verkeer van mensen bevordert, maar de harmonisering van de diverse 
onderwijsstelsels voorlopig niet ter hand neemt, ligt hier een probleem voor de scholen. 
Het Platform zoekt mensen die willen helpen hiervoor een handreiking op te stellen voor de leden. Collega’s 
die ervaring hebben met deze kwestie, of collega’s die zich eens in het probleem willen verdiepen. 
Belangstellende worden van harte uitgenodigd zich te melden bij ons secretariaat. 
 

Bij deze nieuwsbrief 
Een bijlage over Skills Talents. Warm aanbevolen. 
 

Penningmeester gezocht 
Het bestuur van het Platform-TL is dringend op zoek naar een actief bestuurslid voor de functie van 
penningmeester, ter vervanging van de huidige penningmeester.  
Werkzaamheden 
De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Zijn of haar taken zijn: 
 het beheren van de bankrekening van de stichting en de bijbehorende werkgroepen; 
 het (laten) verrichten en ontvangen van betalingen; 
 het maken van maandelijkse financiële overzichten; 
 het opstellen van een jaarverslag; 
 in overleg met het bestuur opstellen van jaarlijkse begroting en meerjarenplan; 
 aansturen en controleren van de uitbestede administratieve handelingen. 

Tijdsdruk 
4 tot 6 uur per maand plus 1 dagdeel per maand (vrijdags) voor bestuursvergaderingen. 
Wij zoeken iemand die 
 affiniteit heeft met (vrijwillige) bestuurlijke activiteiten;  
 een boekhoudkundige achtergrond of ervaring als penningmeester heeft; 
 ervaring heeft met het opstellen van jaarstukken en een begroting; 
 instemt met de missie, visie en doelstellingen van het Platform-TL. 

Wij bieden 
 een actief bestuur bestaande uit mensen met verschillende achtergronden en bijgestaan door ervaren 

adviseurs; 
 de mogelijkheid om een essentiële bijdrage te leveren aan de professionalisering van het Platform-TL. 

Contactinformatie 
Wilt u reageren op de vacature? Neem dan contact op met Hugo van Berkum (voorzitter) of met Ron Frinks 
(secretaris): resp. nhvanberkum@planet.nl, tel. 073-5991039 en rfrinks@zwincollege.nl , tel. 0117-451412. 
 

Contact 
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  
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