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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.

Inschrijftijd mei-conferentie 'Inspireren en motiveren' verlengd tot 23 mei
Uw school heeft deze week nogmaals de informatie over de conferentie die het Platform-TL samen
met SLO en APS organiseert op donderdag 26 mei a.s. ontvangen. We hebben de inschrijftermijn
verlengd tot 23 mei om scholen, die de eerste mailing misten alsnog de kans te geven zich in te
schrijven.
Heeft de informatie u niet bereikt of wilt u anderen doorverwijzen: de programma-informatie en het
inschrijfformulier vindt u op onze website (http://www.platform-tl.nl/pagina38.html).

Toelatingscode TL–havo
De VO-raad ontwikkelt samen met o.a. het Platform-TL een toelatingscode vmbo-tl-havo. In januari heeft de VOraad hierover een advies uitgebracht en benoemd welke onderdelen in een code vastgelegd dienen te worden.
De onderdelen zijn:
 gemiddeld eindexamencijfer als toelatingseis
 inzetten van intake/oriëntatiegesprekken
 doubleerverbod
 aandacht binnen LOB/begeleiding in het vmbo
 begeleiding in havo 4

Inschrijven voor de bijeenkomst op 10 juni van 14.30 tot 16.30 uur bij de VO-raad te Utrecht kan via:
http://www.vo-raad.nl/actueel/agenda/verdiepingssessie-code-vmbo-tl-havo.

Beleidsbrief ‘Op weg naar een toekomstbestendig vmbo’
In deze brief presenteerde de minister haar ambities voor het vmbo. Om de aansluiting tussen het
vmbo en vervolgopleidingen te verbeteren, moeten sneller maatregelen worden doorgevoerd in het
vmbo, vindt het Platform-TL. De minister noemt in de brief ‘ruimte voor maatwerk voor leerlingen van
groot belang’. Ook aan de toelatingscode TL-havo besteedt de minister de nodige aandacht.
Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)
De minister kondigt ook aan fors in te zetten op Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Goede
LOB leidt immers tot terugdringen van uitval in het vervolgonderwijs. De website Stimulering LOB,
speciaal voor schoolleiders en decanen, ondersteunt hierin.
Sectorvakken
De minister moest haar oorspronkelijke voorstel over sectorvakken intrekken, door weerstand in de
Kamer. Samen met de VO-raad en het SPV hebben wij in een brief aan de minister en Kamerleden
laten weten dit te betreuren. In de beleidsbrief stelt de minister dat het wijzigen van de sectorvakken
niet los gezien kan worden van de ontwikkelingen in het mbo. De VO-raad dringt ook op dit punt aan
om niet langer te wachten en de beoogde ruimte spoedig te realiseren.
Op 18 mei wordt de beleidsreactie besproken in de vaste Kamercommissie OCW.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/29/beleidsbrief-op-wegnaar-een-toekomstbestendig-vmbo.html

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
Kopij voor onze website Platform-TL is welkom bij:
 Ron Frinks, websitebeheerder, rfrinks@zwincollege.nl

