
Nieuwsbrief Platform-TL  Nr. 5                                                     15 september 2009 

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.  

Ledenbijeenkomst 8 oktober en Conferentie 26 november 2009 

Noteert u in uw agenda: 8 oktober a.s. vindt de volgende ledenbijeenkomst van het Platform-TL plaats. Aanvang rond 
12.45 uur; plaats: het Oostvaarders College in Almere. In het programma aandacht voor voorbeelden van 
ontwikkelingen waarmee TL-scholen in den lande bezig zijn en natuurlijk ruimte voor onze vier werkgroepen die u graag 
willen betrekken bij hun diverse onderzoeken. Uiteraard ontvangt u binnenkort een uitnodiging.  

Ook voor uw agenda: op 26 november staat de volgende conferentie van het Platform-TL gepland. Het thema luidt: De 
TL-leerling: Toegerust voor Later, waarbij “Later” staat voor het vervolgonderwijs, mbo>hbo of havo>hbo. Details zijn 
verder nog niet bekend, maar u ontvangt ruimschoots op tijd een uitnodiging. 

Platform-TL betrokken bij onderzoek aansluiting TL op het vervolgonderwijs 

Het Platform-TL werkt samen met de VO-raad bij het kwalitatieve onderzoek, dat deze maand is gestart met als doel 
een advies uit te brengen aan OCW over de aansluiting van TL op het vervolgonderwijs (havo en mbo). Het onderzoek 
bestaat o.a. uit een groot aantal interviews met teamleiders, docenten en decanen in het vmbo, het havo en het mbo. 
Projectleider is Karin Monnik (030-2324846 of KarinMonnink@vo-raad.nl) die zichzelf al even presenteerde op ons 
congres op 28 mei jl. Op het volgende TL-congres gaat zij met de leden van het Platform-TL in gesprek over de 
onderzoeksresultaten en het advies aan het ministerie. Zie voor meer informatie het bericht op onze website. 

Succesvolle conferentie op 28 mei jl.: “Jong-Leren met Talent” 

Wij kijken met tevredenheid terug op de conferentie van 28 mei in Bunnik. Door de goede opkomst (182 deelnemers) 
vielen de kosten binnen de begroting, wat voor een organisatie in opbouw toch prettig is. Inhoudelijk en organisatorisch 
hebben wij in de evaluatie wel verbeterpunten kunnen aanduiden naast de zaken die wij als positief bestempelen. 
Onder dat laatste valt zeker de goede sfeer die binnen het gezelschap van schoolleiders en docenten heerste.  

Nationaal VMBO-congres 

Onze voorzitter, Hugo van Berkum, en bestuurslid Barry van Lommen zullen spreken op het 6
e
 Nationaal VMBO-congres 

dat het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseert op 2, 3 en 4 februari 2010. De laatste dag van het congres, 
4 februari, staat geheel in het teken van de Theoretische Leerweg. De thema’s zijn o.a.: positionering en imago, 
doorstroom en aansluiting, loopbaanoriëntatie- en begeleiding, VM4-traject (TL-MBO-HBO). Omdat onze beide 
bestuursleden spreken op deze dag, ontvangen leden van het Platform-TL € 150,- korting op deelname aan deze dag. 
Op www.nationaalvmbocongres.nl kunt u het volledige congresprogramma bekijken. Om gebruik te maken van deze 
actie dient u zich aan te melden via congresadviseur Robert van den Heuvel (telefoonnummer: 040-2972794 of via 
email: r.van.den.heuvel@sbo.nl). Hij zorgt ervoor dat u de korting krijgt. U kunt het volledige congresprogramma 
bekijken in de brochure of op www.nationaalvmbocongres.nl. 

Festiviteiten rond 10 jaar vmbo 

Uw school heeft inmiddels een vlag cadeau gekregen die u kunt laten wapperen op de tienjarige verjaardag van het 
vmbo op 12 oktober a.s. Hij is 1.50 bij 2.25, dus groot genoeg voor BK en TL samen. Bij de vlag een uitnodiging voor het 
feest op die dag in Hilversum met showmaster Beau van Erven Dorens (vwo). Op www.vmbo10jaar.nl vindt u alle 
informatie en de mogelijkheid u aan te melden. 

Leden 

Het aantal leden van het Platform-TL groeit langzaam, maar gestaag. Hoe meer leden, des te groter is onze daadkracht. 
Stuur daartoe deze Nieuwsbrief door aan uw collega schoolleiders of – nog beter – beweeg hen om lid te worden van 
het Platform-TL. Informatie via Linda de Gooijer. 

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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