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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de LVV 
29 mei 2017 

 
De volgende Vakcollege-collega’s hadden zich aangemeld voor de ALV: 

 

NAAM NAAM VAKCOLLEGE 

J.Wilbers  Vakcollege Eindhoven, tevens bestuur LVV 

E. van den Hooven Vakcollege techniek Helinium 

M. Kuipers Vakcollege Mens & Dienstverlening Helinium 

E. Huitema Tabor college d'Ampte 

S. Macke Tabor college d'Ampte 

E. de Velde Vakcollege Noordoostpolder 

V. Pors Comeniuscollege, tevens bestuur LVV 

A. Hendriks (v.a. 16.30 uur) De Meerwaarde 

A.C.M. de Groot Teylingen college KTS, tevens bestuur LVV 

A. Rook Dalton Vakcollege 

E. Haenen Stad college Almere 

R. Steenkamp (vervangt R. Kok) College de Brink 

P. de Jong Stedelijk vakcollege Enschede 

B. van Straten ISW Vakcollege 

J. Lievaart ISW Vakcollege 

L. van Wijgaarden Pieter Zandt SG 

W. Schoenmaker- Herrema (vervangt D. van Tuinen) Csg Bogerman 

E. van der Vaart Via Nova College 

J. Oldenhuis Vakcollege Maarsbergen, tevens voorzitter 

P. Holsappel Gomarus College, scheidend voorzitter 

J. Heystek (ziek) Vakcollege Rijnmond, tevens bestuur 

D. Engelhart Hoofdvaart College 

L. Peters Broekhin Jenaplan 

I. Maliepaard (vervangt K. van der Hoek) Gemini College 

G.P. Veldhuis Kennemer College 

R. Mulder Hondsrug College 

I. Smits Da Vinci College 

Matthijs Scheer De Meerwaarde 

J. van de Grift LVV 

I. Veerkamp LVV 

M. Daal LVV 

C. van der Weele LVV 

Rita van Valkengoed 
VC Maarsbergen, na zomervakantie tevens werkzaam 
voor LVV 
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1. Opening en voorstelronde bestuur 
Peter Holsappel opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij licht de agenda toe en 
stelt de bestuursleden en de onderwijsadviseurs aan de aanwezigen leden voor. Hij nodigt de leden 
uit om de onderwijsadviseurs te consulteren bij vragen en ondersteuning. 
 
2. Beeldverslag: terugblik afgelopen jaar aan de hand van een ppt. 
Na een korte terugblik op de start van de LVV in 2016 zoemt hij in op de evaluatie aangaande de 
samenwerking met het Consortium Beroepsonderwijs. Vanuit de wens om de dienstverlening nog 
dichter bij de scholen te organiseren wordt thans Vakcollege Maarsbergen het “warm kloppend hart” 
van de LVV zodat wij elkaar wederzijds kunnen versterken. Vanuit dit Vakcollege zal de LVV vanaf het 
nieuwe schooljaar opereren. 
Tenslotte verwijst hij naar de enquêtes lesmateriaal en samenwerking  vmbo (vakcolleges) en mbo 
en de publicaties op de website: o.a.  het kortlopend onderwijsonderzoek “differentiëren in het 
beroepsonderwijs”. 
 
3. Verkiezing bestuur LVV 
Veronica bedankt Peter Holsappel (niet verkiesbaar) voor zijn bijdrage als voorzitter van de LVV. 
Peter Holsappel blijft als directeur van het Gomarus college wel betrokken. De nieuwe voorzitter, 
Jenny Oldenhuis, wordt welkom geheten en Peter draagt het voorzitterschap over. Tevens treedt 
Jacques Wilbers toe tot het bestuur namens de regio Zuid. De leden gaan akkoord met deze 
wisselingen in het bestuur. 
 
4. Vooruitblik koers 17-18 
Jenny Oldenhuis geeft aan dat zij de vragen en wensen van de leden als katalysator zal gebruiken om 
samen te leren en om een beweging op gang te brengen. Zij geeft voorts aan dat de 
kerneigenschappen en kernwaarden onveranderd blijven en dat wij als LVV onderscheidend en 
innovatief en willen en moeten zijn.  
 
Ton de Groot, directeur van Teylingen VC, vertelt over de samenwerking met het mbo en de 
belangenbehartiging vanuit de LVV. Hij spreekt o.a. de wens uit om als LVV bij alle platforms en de 
VO- en MBO raad aandacht op te eisen voor de positie van het vmbo. Hij geeft aan dat de leden van 
de LVV regelmatig over deze kwestie geconsulteerd zullen worden d.m.v. de regionale 
directiebijeenkomsten.  
 
Ineke Veerkamp geeft aan dat er een nieuwe regio indeling is en dat er op 20 maart een landelijke 
docentendag wordt gehouden. 
Vanuit de zaal komt de vraag of deze datum wel handig is i.v.m. het CSPE. Andere directeuren 
konden echter wel uit de voeten met deze datum en daarbij wordt deze datum vastgesteld. 
De regio- adviseurs worden gekoppeld aan een bestuurslid vanuit de LVV.Voor regio Midden is de 
bestuurder Dhr. Joost Heystek. Voor regio Zuid is de bestuurder dhr. Jacques Wilbers. Voor de regio 
Noord is er nog een vacature (wordt een dag later ingevuld door R. Mulder van het Hondsrug College 
uit Emmen).  
De afgevaardigden van ISW geven aan dat deze indeling voor hen ongelukkig uitpakt en dat zij liever 
bij Midden worden ingedeeld. Ineke geeft aan hierover nog contact met hen op te nemen. 
 
De leden gaan akkoord met de voorgestelde dienstverlening, contributie, kernwaarden en regio-
indeling voor het schooljaar 2017-2018. 
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5. Keuze innovatieprojecten 
Nieuw aan de dienstverlening is het onderdeel  “innovatieve projecten”. Deze worden toegelicht en 
in subgroepen geprioriteerd. Een aantal aanwezigen geeft aan deze projecten rustig met hun team te 
willen bespreken. De aanwezig leden doen een eerste prioritering.  
Voordat de inventarisering start wordt de volgende kanttekening gemaakt. 
Elke vorm van samenwerking met mbo levert weinig rendement tot nu toe maar heeft hoge 
prioriteit, Dus de belangenbehartiging moet zich hiervoor sterk maken. Een systeemwijziging is 
nodig.  
De inventarisatie ziet er als volgt uit (H=hoge prioriteit) 
 

Thema Titel Heeft hoge prioriteit volgens 

aanwezige directeuren: 

vmbo - mbo a.Doorlopende leerlijnen 10 

b.Verlengde intake 1 

c.Subsidie doorstroomprogramma Vmbo-mbo 11 

Didactiek d.Differentiëren 10 

e.Docent-vaardigheden Koppelen met d. 

Curriculum 

ontwikkeling 

f.Nieuwe lesbrieven 0 

g.Versterken lesbrieven 7 (docenten koppelen) 

h.Lesbrieven i.s.m. bedrijven en instellingen 7 

i.21-eeuwse vaardigheden 10 

j.ICT-vaardigheden 9 

Samenwerking k.Online platform 4 (Hoort bij dienstverlening) 

Innovatie/ 

hardware 

L.Simulatie-omgeving 1 

 
Nieuwe projecten die zijn geopperd: 

• De GL_TL Vakroute nader uitwerken: 5 x Hoge prioriteit 

• Keuzedeel ZZP- achtige vaardigheden: 6 x Hoge prioriteit 
 
De projectenlijst zal op basis van bovenstaande worden aangepast, waarna een digitale stemronde 
zal volgen. 
 
6. Begroting  
Ton de Groot licht toe dat de contributie voor komend schooljaar 4100 euro per school zal bedragen. 
De LVV hoeft geen BTW in rekening te brengen.  
 
De leden gaan akkoord, niemand is tegen, één lid onthoudt zich van stemmen. 
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Johan van de Grift zal tot 1 januari 2018 betrokken zijn bij de LVV om e.e.a. in goede banen te leiden. 
Zoals de verhuizing naar het Vakcollege Maarsbergen en de overdracht naar Ineke Veerkamp, die de 
coördinatie van de werkzaamheden voor haar rekening neemt.  
Vraag vanuit de zaal: indien er meer Vakcolleges aansluiten, is er dan meer speling in de begroting? 
Antwoord: Indien scholen er bijkomen dan is dat extra.  
De adviseurs gaan opnieuw de gestopte scholen benaderen, maar bevelen ook aan om als 
aangesloten lid zelf je netwerk te enthousiasmeren.  
 
Vraag vanuit de zaal: Deze begroting is voor 1 jaar. Is er gedacht aan een meerjarenbegroting?   
Antwoord: voor nu zijn wij blij met deze begroting; Hij is save en verantwoord en leidt nog tot een 
batig saldo voor het schooljaar 17-18. 
De volgende ledenvergadering komen wij met een plan voor het volgend jaar  2018-2019.  
Als een school ondersteuning op maat wil, dan zal hiervoor een aparte offerte worden uitgebracht, 
naast het basispakket wat gekoppeld is aan de contributie..  
 
Na akkoord van de ledenvergadering zal de LVV de nieuwe aansluit-overeenkomsten toesturen.  
 
 
7. Afsluiting 
Oproep aan de belangenbehartigers: aandacht voor financiering eerste en tweede jaar VC (zoals de 
bovenbouw). 
Jenny geeft aan dat vanaf september 2017  Rita Valkengoed de LVV administratief en secretarieel 
gaat ondersteunen. Ze hoopt dat de middag gebracht heeft wat de leden ervan verwacht hadden en 
nodigt de leden uit voor het diner.  
Zij geeft aan dat de leden een ‘groei- en bloei’-presentje (gemaakt door leerlingen van leerjaar 1 
M&D van het Vakcollege Maarbergen) meekrijgen. 

 
Actielijst: 

Nr Actie  Wie  Wanneer  Afgehandeld  

1 Projectenlijst aanpassen en 

stemronde organiseren 

Ineke Veerkamp 15 juni  

2 Aansluitovereenkomst toezenden Johan vd Grift September   

3  Reactie naar ISW i.v.m. regio-

indeling 

Ineke Veerkamp Voor 

zomervakantie 

 

 
Besluitenlijst: 

Nr Besluit Wanneer  

1 Mutaties in bestuur LVV vastgesteld 29-5-17 

2 Regio-indeling in 3 regio’s  voor 17-18 vastgesteld (zie nog actiepunt 3) 29-5-17 

3 Ambitie, kerntaken & contributiemodel  17-18 vastgesteld 29-5-17 
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4  Kernwaarden en kerneigenschappen 17-18 vastgesteld 29-5-17 

5 Contributie voor schooljaar 17-18 vastgesteld 29-5-17 

6 Begroting 17-18 vastgesteld 29-5-17 

 


