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Beste TL-er,
Op dit moment beschikken wij (nog ) niet over een eigen website en de mogelijkheid om daaraan een digitale nieuwsbrief
te koppelen. Deze nieuwsbrief en relevante informatie is via de site van de VO-raad te raadplegen. Het bestuur
communiceert dus voorlopig per mail met u. 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 iets te melden hebben.

Ledenbijeenkomst op 6 april
De vier voorzitters van de vier werkgroepen ,die zich op 6 april zullen presenteren,zijn:
Thema

Naam voorzitters

School

1. Imago en in- en externe communciatie

Rene Grol

CSG Het Noordik, Almelo

2. Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Freek den Brok

Cals College, IJsselstein

3. Aansluiting op primair en vervolgonderwijs

Hans Nanninga

Zeldenrust Steeland College,
Terneuzen

4. Onderwijsprogramma en kwaliteit

Gerard Rozing

J.P. Thijsse College, Castricum

Op de site van de VO-raad staat het programma en blijft aanmelding voor de ledenbijeenkomst bij BMC te Amersfoort tot
eind maart mogelijk. Centraal staat een eerste verkenning van de 4 werkgroepthema’s en de introductie van de daarbij
horende werkgroepen. Ook belangstellenden die overwegen lid te worden, kunnen zich aanmelden. Er hebben zich nu
ruim 47 personen aangemeld voor deze ledenbijeenkomst. Het succes van het Platform-TL wordt mede bepaald door de
inbreng van de leden. Dus meld uw school aan als lid van het Platform-TL.

Uitbreiding bestuur
Sinds kort is het bestuur uitgebreid en bestaat nu uit 7 leden. Ron Frinks (Zwin College, Oostburg) als secretaris en
Marc Boelsma (Vellesan College, IJmuiden) als penningmeester versterken de bestuurskracht.

Conferentie op 28 mei
Het Platform-TL organiseert samen met de SLO en met medewerking van het APS op 28 mei a.s. een landelijke
conferentie. Onder de titel ”Jong-Leren met Talent” wordt u betrokken bij de voortgang in de werkgroepen en kunt u
deelnemen aan verschillende interessante workshops. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda.

Derde vraag ( zie lijstje vragen/opmerkingen tijdens de startconferentie gemeld, gevoegd bij Nieuwsbrief 1 en via site VO-raad)
Welke belangen worden behartigd en vooral; bij wie worden de belangen behartigd?
a. Ministerie b. VO-raad c. Scholen en bedrijfsleven.
Antwoord bestuur: Primair de belangen van de TL-en GL-scholen. Daarbij is de inbreng van de leden essentieel. Het
aantal leden bepaalt mede onze kracht. De 4 werkgroepthema’s weerspiegelen de TL-belangen. Wij werken daartoe
samen met de SLO, de VO-raad en SPV.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:



Hugo van Berkum, voorzitter Platform-TL, 073-5991039 / 06 50648271, nhvanberkum@planet.nl
Linda de Gooijer, secretariaat Platform-TL, 030-28 56 726 , l.degooijer@aps.nl

