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Beste TL-er, 

Deze nieuwsbrief en relevante informatie is via de site van het Platform-TL en 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.  

De conferentie van 26 november: 'De TL-leerling: toegerust voor later' 

De aanmeldingen voor de conferentie van 26 november, die wij in samenwerking met de VO-raad organiseren, lopen 
binnen. De centrale locatie (de Jaarbeurs in Utrecht) en het belang van het hoofdthema (het advies aan het Ministerie 
over de aansluitingsproblematiek) staan garant voor een grote belangstelling. Tot 23 oktober hadden de leden 
voorrang; vanaf die datum staat inschrijving ook open voor niet-leden. Voor hen geldt een inschrijfprijs van € 225,-. U 
kunt zich tot 13 november aanmelden er is nog ruimte. Alle informatie kunt u vinden op onze eigen website 
www.platform-tl.nl, maar u kunt het digitale inschrijfformulier ook vinden via de agenda op de site van de VO-raad 
(http://www.vo-raad.nl/actueel/agenda). 

De ledenbijeenkomst van 8 oktober 2009 

Op 8 oktober jl. vond de ledenbijeenkomst van het Platform-TL plaats in het gastvrije Oostvaarders College in Almere. 
Een in aantal bescheiden, maar in intenties ruimdenkend gezelschap liet zich inspireren door onze voorzitter Hugo van 
Berkum en door Erika Krone die een inleiding gaf over leidinggeven aan veranderingen in vmbo-TL. Daarna stond de 
bijeenkomst in het teken van de vier werkgroepen van ons Platform-TL waardoor een flinke zet werd gegeven aan de 
activiteiten van die werkgroepen. Dat alles in een prima sfeer mede ingegeven door de prettige uitstraling van het 
Oostvaarders College. 

Onze website 

Wij hopen dat u van tijd tot tijd eens een kijkje neemt op onze website, www.platform-tl.nl. De indeling is pas nog wat 
logischer gemaakt en een van de aanvullingen is de agenda (druk op de knop Meer over het platform...) waarin u de 
belangrijkste vergaderingen en andere vormen van overleg die binnen onze organisatie plaatsvinden aantreft. U heeft 
dan een beeld van de activiteit die binnen de stichting plaatsvindt. 

College voor Examens 

De verantwoordelijke instelling van onze examens, de Cevo, is per 1 oktober samen met de Staatsexamencommissie VO 
en de Staatsexamencommissie NT2 opgegaan in het nieuwe College voor Examens [http://www.cve.nl/]. 
Een van de activiteiten waar het CvE nu mee bezig is is de ontwikkeling van centraal ontwikkelde examens Rekenen en 
Taal voor het MBO. Het implementatieplan voor de niveau 4 opleidingen is gepubliceerd. Het streven is digitale toetsen 
te ontwikkelen die vanaf 2011-2012 als pilots kunnen worden afgenomen. In het schooljaar 2013-2014 worden de 
examens verplicht voor alle MBO-4 leerlingen en hebben de toetsen ook gevolg voor de diplomering. Dat (be)treft dus 
de leerlingen die u volgend jaar in klas 2 heeft. 
De overgang naar via de computer aangeboden examens voor de TL volgt de ontwikkelingen in BK op geruststellende 
afstand. U kunt goed gebruikmaken van de ervaringen van uw collega in BK. Daar is op de meeste scholen al ervaring 
opgedaan met de CBT-vorm (vragen en antwoorden via de PC). Volgend schooljaar doen alle BK-scholen de centrale 
examens Frans en Duits op de computer; in 2012 geldt dat voor alle algemene vakken in BK. In TL gaan muziek, dans en 
drama voorop met CBT-examens voor alle leerlingen in 2011; het vak biologie heeft de eer voor de zaakvakken het 
voortouw te nemen met een voor alle leerlingen verplicht CBT-examen in 
2013.[http://www.cve.nl/item/centraal_examen_biologie_vmbo_gt]. 

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. 

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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