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Beste TL-er, 

Deze nieuwsbrief en relevante informatie is via de site van de VO-raad 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 iets te melden hebben.  

Het Platform is officieel! 

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze organisatie is gezet met het passeren van de oprichtingsakte bij notaris Kok in 

Tiel op 22 april jongstleden. Natuurlijk was het Platform-TL al vanaf begin 2008 actief, maar voor de officiële oprichting was een 

compleet bestuur nodig. Hiermee is het Platform-TL rechtspersoon en worden zaken als het plaatsen van een website en het 

afhandelen van financiële transacties een stuk gemakkelijker. Binnenkort hopen wij dan ook in de lucht te zijn met 

www.platform-tl.nl , waar wij dan bijvoorbeeld de tekst van onze Statuten voor belangstellenden beschikbaar kunnen stellen. 

De conferentie van 28 mei: “Jong-Leren met Talent”. 

In onze vorige Nieuwsbrief melden wij al onze conferentie van 28 mei.  Op die dag biedt het Platform-TL in het Mercure hotel in 

Bunnik samen met de SLO een programma waarin een ieder die met de TL is begaan zonder moeite een aantal onderdelen zal 

vinden die aansluiten bij waar hij/zij op dit moment druk mee bezig is. Voor het volledige programma in detail plus het 

inschrijfformulier verwijzen wij naar de site van de VO-raad: http://www.vo-raad.nl/projecten/platform-tl1.  Er is nog plaats 

voor wie zich nu snel nog inschrijft. 

Festiviteiten rond 10 jaar vmbo. 

Op maandag 12 oktober wordt door het ministerie een feest georganiseerd voor alle betrokken groepen, dus leerlingen, ouders, 

docenten, schoolleiders en bestuurders, t.g.v. het tienjarig bestaan van het vmbo. De nadruk zal liggen op de 

ontwikkelingskracht die in het vmbo aanwezig is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de TL ruimte krijgt zich te 

presenteren.  

Diverse prominenten in onderwijsland oefenen al hun acceptatiespeech voor de Johan van der Sandenpenning die wordt 

uitgereikt aan degene die zich voor het vmbo bijzonder heeft ingezet. Studenten die zich met hun scriptie op het vmbo hebben 

gericht kunnen hopen op de Johan van der Sandenprijs. 

Succesvolle ledenbijeenkomst op 6 april. 

Ruim vijftig leden maakten op 6 april een succesvolle ledenbijeenkomst mee in Amersfoort bij een gulle gastheer (BMC) die zijn 

gastvrijheid nog onderstreepte met een aardige attentie voor de deelnemers (het boek ‘Einstein en de kunst van het zeilen’). 

Zoals wij dat graag zien bestond het programma uit presentaties van diverse ontwikkelingen waarmee TL-scholen actief zijn.  

Hoofdmoot was niettemin de start van de vier werkgroepen die wij in onze vorige Nieuwsbrief aankondigden: 

Imago en in- en externe communicatie onder voorzitterschap van Rene Grol; 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding onder voorzitterschap van Freek den Brok; 

Aansluiting op primair en vervolgonderwijs onder voorzitterschap van Hans Nanninga; 

Onderwijsprogramma en kwaliteit onder voorzitterschap van Gerard Rozing. 

Alle werkgroepen kenden een geanimeerde start, waarbij een veelheid van onderwerpen en gezichtspunten naar voren 

kwamen. Alle werkgroepen zijn inmiddels verder gegaan met het ontwikkelen van een visie en zullen op de conferentie van 28 

mei in een bredere kring verdere stappen zetten. 

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, 030-28 56 726 , l.degooijer@aps.nl   
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