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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.

Korte terugblik op de conferentie van 26 november: 'De TL-leerling: toegerust voor
later'
Ruim honderd aanwezigen wisselden op 26 november in de Jaarbeurs in Utrecht ideeën uit met betrekking tot de
eerste resultaten van het veldonderzoek dat de VO-raad verricht over de vraag hoe de scholen de aansluiting tussen TL
en de vervolgopleiding havo c.q. mbo ervaren, hoe zij met knelpunten omgaan en hoe belemmerend zij deze ervaren.
De oplossingen voor knelpunten werden in de bespreking geordend in drie categorieën:
1.
2.
3.

de programmatische aansluiting tussen TL en havo/mbo die verbeterd moet worden;
de noodzaak van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB);
de verbetering van de samenwerking tussen de vmbo-scholen en het vervolgonderwijs.

Na de presentatie van hetgeen uit het veldonderzoek naar voren is gekomen konden de aanwezigen een van die
'oplossingsrichtingen' bespreken in tafelgesprekken. De vogelvluchtpresentatie van de ideeën die in die gesprekken
naar voren kwamen liet zien dat er levendig wordt nagedacht binnen TL, dat dat denken vele richtingen op gaat, dat
soms vooral wordt gekeken naar wat er al op veel scholen plaatsvindt, terwijl soms de ideeën nog niet echt
uitgekristalliseerd zijn. Een eensluidend standpunt ligt er nog niet en ook over de mate van verandering die nodig is
bestaan verschillende meningen.
Een eerste blik op de evaluatieformulieren leert dat de aanwezigen zeer tevreden waren over alle aspecten van de
conferentie: de organisatie, de plek, de inleidingen, de besprekingen en ook de workshops, die naast het veldonderzoek
deel van het programma uitmaakten.

Forum
Op onze website, www.platform-tl.nl, vindt u een forum gewijd aan de naar voren gebrachte oplossingen rond de
problematiek van de aansluiting TL-havo/mbo. Als aanzet zijn de oplossingsrichtingen die uit het veldonderzoek naar
voren zijn gekomen ingevoerd, plus de ideeën die in de tafelgesprekken opborrelden. U wordt van harte uitgenodigd
om daarnaast andere ideeën en opvattingen te plaatsen en/of te reageren op de ideeën die er al staan.
Een ieder kan de inbreng tot nu toe in het forum bekijken. Voor het invoeren van inhoud dient men in te loggen. De
leden van ons Platform-TL ontvangen vanzelf de komende dagen een mailtje met een inlogwachtwoord. Daarbij wordt
begonnen met de personen die aanwezig waren op onze conferentie. Duurt het u te lang of vreest u dat wij niet het
goede mailadres gebruiken, dan kunt u zich aanmelden via een mail naar de beheerder van het FORUM,
rfrinks@zwincollege.nl.

Oproep
Bij ons kwam een vraag binnen van een school die overweegt wiskunde voor de gehele TL verplicht te stellen. Wij zijn
benieuwd naar ervaringen hiermee. Heeft uw school wiskunde als verplicht vak tot en met klas 4, mail dan even naar
onze secretaris (zie hieronder).

Voor uw agenda
De volgende ledenbijeenkomst zal plaatsvinden op 17 maart 2010. De volgende conferentie van het Platform-TL
(samen met SLO) op 27 mei.

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

