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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.  

Informatietechnologie in de TL 
Op 12 februari was er in Harderwijk een bijeenkomst waarbij het conceptexamenprogramma ITTL door de stuurgroep 
werd gepresenteerd. De pilotgroep ITTL (Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het  vmbo) heeft als 
taak om een nieuw eindexamenprogramma samen te stellen voor het nieuwe vak Informatietechnologie en dit 
onderwijs experimenteel vorm te geven. 
Eerder werd in de TL ook wel de ICT-Route gevolgd, maar het ministerie van OCW heeft de toestemming ingetrokken, 
omdat dit teveel voorbereidt op een vervolgopleiding in de IT-branche. Bij de ontwikkeling van ITTL is er rekening 
gehouden met het HAVO-vak Informatica. De doelstelling was om een breed bruikbaar examenprogramma te 
ontwikkelen - als keuzevak en algemeen vormend vak. Een tiental TL-pilotscholen heeft toestemming om onderwijs aan 
te bieden op basis van dit programma in klas 3 en 4 van de tl. 
Informatie: projectleider Carla van den Brandt ( 06-53302403) en www.ittl.nl. 

Advies Onderwijsraad over vroege selectie 
De Onderwijsraad heeft advies uitgebracht over vroege selectie. De vraag om dat advies vindt zijn achtergrond in het 
rapport van de OESO dat in 2007 verscheen. In dat rapport werd duidelijk dat Nederland slecht scoort als het gaat om 
de opstroommogelijkheden voor leerlingen. Blijkbaar bepaalt de Cito-toets in hoge mate wat het eindniveau is dat een 
leerling bereikt. Omdat de belemmering van bijvoorbeeld een taalachterstand op die leeftijd nog grote invloed heeft 
betekent de vroege selectie dat wij niet de aanwezige talenten bij leerlingen ten volle benutten. En dat past niet in een 
economie die het moet hebben van hoogwaardige productie en dus van een groot aantal leerlingen die een hbo-
diploma halen. Verder werkt een te bepalende vroege selectie segregatiebevorderend. 
De Onderwijsraad wijst op ontwikkelingen als het verdwijnen van heterogene brugklassen en het opwerpen van 
drempels bij opstroom. Men pleit o.a. voor gemengde brugklassen tl/havo. De overheid en de sectororganisaties 
moeten scholen die drempels opwerpen voor opstromers daarop aanspreken. Die drempels moeten transparant en 
objectief zijn. 
Al in eerdere onderzoeken bleek dat wie in het Nederlandse onderwijs met een dubbeltje binnenkomt niet snel met een 
kwartje dat onderwijs verlaat. 
Het Platform-TL vindt vroege selectie een belangrijk onderwerp, ook voor de tl. Het is binnen ons platform al enige tijd 
een onderwerp van gesprek. Binnenkort openen wij op onze website www.platform-tl.nl, een dossier over dit 
onderwerp, waar u belangrijke documenten snel kunt vinden. 
 

Ledenbijeenkomst 17 maart 
Op woensdag 17 maart vindt onze volgende ledenbijeenkomst plaats. Ditmaal bij Mavo Muurhuizen in Amersfoort. Op 
het programma staan twee presentaties over resp. loopbaancoaches in TL3 en de 16 domeinen in het mbo. Na de pauze 
staan de vier werkgroepen die actief zijn binnen ons Platform centraal. De leden hebben een uitnodiging voor deze 
ledenbijeenkomst ontvangen. 

Financieel verslag over 2009 
2009 was het eerste echte actieve jaar van ons Platform-TL. De leden ontvangen binnenkort per mail het financieel 
verslag over dat eerste jaar. Op de ledenbijeenkomst van 17 maart zijn leden in de gelegenheid vragen te stellen over 
het verslag. Gelukkig kan worden vastgesteld dat wij dat eerste jaar ook in dit opzicht gezond doorgekomen zijn. Dankzij 
een tweetal (ook financieel) geslaagde conferenties (de eerste door een hoog aantal betalende bezoekers; de tweede 
dankzij de samenwerking met de VO-raad) hebben wij een reserve kunnen opbouwen. Deze wordt gebruikt voor de 
conferenties in 2010 en voor een boekwerkje dat in 2010 het licht zal zien.  Het boekje is om de resultaten van de 
werkzaamheden van de vier werkgroepen onder ogen te brengen van de leden en andere belangstellenden.  

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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