NOTULEN VERGADERING Bestuur Landelijke Vereniging Vakcolleges
KENMERK:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
AANWEZI G:

09-17
11-09-2017
16:00-19:30 uur
Vakcollege Maarsbergen, Woudenbergseweg 22 A, 3953 MG MAARSBERGEN
De heer A. de Groot, de heer J. Dekker, de heer J. Heystek, de heer R. Mulder,
de heer J. Wilbers, mevrouw J. Oldenhuis, mevrouw V.C.J. Pors
AFWEZIG:
-ADVISEUR:
J. van de Grift
COORDINATIE:
I. Veerkamp
NOTULISTE:
R. van Valkengoed
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Opening, welkom
Mevrouw Oldenhuis opent de vergadering en heet de bestuursleden welkom indit nieuwe schooljaar en
in deze samenstelling, met in het bijzonder dhr. Rolf Mulder (RM) van het Hondsrugcollege te Emmen
regio Noord. RM introduceert zich zelf kort.

2.

Concept notulen vergadering van 15-05-2017
Blz 2. – punt 5 De PPT met aansluiting van het didactisch concept de vakroute die uitgewerkt is voor
OCW. Krijgt dit nog een vervolg en/of kunnen we nog een stap zetten? Van de VO directie heeft mevr.
TessaVan Dorp een andere functie. Het is wel van belang regelmatig het contact te onderhouden in
overleg met VO-directie. Ton de Groot zal een afspraak initieren met de nieuwe vertegenwoordiger VO
vanuit de VO directie van OCW.

3.

Mededelingen
- Huishoudelijk; overleg tot 17.30 u, korte eetpauze tot 18.30 uur, vervolgoverleg. Dhr. Dekker heeft
nog een MR vergadering en verlaat de vergadering om 18.00 uur.
-

Bijwonen en prioritering bestuurlijke overleggen
5 bijeenkomsten in de jaaragenda. Belangrijk iedereen zoveel mogelijk aanwezig van 16.00-19.00
uur.
Dhr. Dekker heeft vaak MR-vergadering op maandag en moet daardoor eerder weg.
Nederland is ingedeeld in 3 regio’s die worden vertegenwoordigd door de directeuren.
Besluit: de drie regio’s worden elke bestuursvergadering geagendeerd, waarbij het
vertegenwoordigend bestuurslid aangeeft welke onderwerpen er aan de orde zijn in zijn/haar regio.

-

Overzicht aangesloten scholen (32 scholen + twee nieuwe)
* Anna van Rijn en Markland(inmiddels aangesloten) zijn nog ovb. De onderhandelingen zijn
gaande. Beide scholen moeten nog beginnen met de implementatie van de vakroute.
* Ineke neemt de regio Midden tijdelijk waar als adviseur. Zij heeft hiervoor een tijdelijke
uitbreiding van 4 uur. Mocht er nog iemand zijn voor de soll.proc. geef dit door aan
Johan/Ineke conform het profiel van regioadviseur.
* Chr. Coll. Groevenbeek heeft vorig jaar in principe het lidmaatschap willen opzeggen. Deze
school is door de heer P. Holsappel (als voorzitter vanhet bestuur) een lightversie aangeboden
(Light = aangesloten bij de vereniging, maakt gebruik van de helpdesk van de adviseur. Geen
gebruik van andere faciliteiten. )De grootste kostenpost is echter de inzet van de adviseur.
Besluit: tijdens de ALV besluiten of na 2017-2018 wel of geen light-abonnement aangeboden
wordt.
* 2 scholen ( Element in Amersfoort en Anna Maria Schurman in Franeker) worden gewezen op
het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap voor 17-18.
* Dilemma waarom blijf je lid van de LVV, wat is de meerwaarde? Dat is een taak voor dit
bestuur.

-

Jaarplanning 2017-2018
*
Docentendag 20 maart 2018. Datum in Zuid is gecommuniceerd door Ineke. SG Broekhin gaf
aan dat de datum lastig is, maar later is nog moeilijker, zij zijn akkoord.

*

Besluit: Datum moet opgenomen worden in de docentenagenda’s. In de eerstvolgende
nieuwsbrief.
3 oktober: Joost heeft afspraak in ziekenhuis, na de vergadering verder afspreken aangaande
de directievergadering in regio Midden. (wordt 11 oktober).

-

Verhuizing van SCB naar Vakcollege Maarsbergen
Alles is afgerond op een prettige wijze met het Consortium en medewerkers.Nieuwe kantoor wordt
bekeken na afloop van de vergadering.
Het contract metadviseur C. van der Weele is ontbonden, overdracht vindt plaats naar IV. CvdW
moest een keuze maken door drukke werkzaamheden.

-

Functie en takenpakket Johan van de Grift
Gesprek heeft plaatsgevonden tussen Jenny en Johan. In de nieuwe constructie moet meer betaald
worden door de BTW voor Johan en Rita + extra kosten i.v.m. de verhuizing. Hij gaat terug van 0,4
naar 0,2 Fte. Gezien de begroting is dat verstandig. Zijn takenpakket wijzigt
*
Schakel tussen adviseurs, secr. en bestuur
*
Netwerk onderhouden mbt de belangen LVV
*
Bestuursvergadering bijwonen
*
Overleg met Jenny
*
Aansturen van het secretariaat van de LVV
*
Kort plan werving nieuwe scholen opstellen
De taken die vervallen worden door Ineke overgenomen. Ineke heeft nu 4 uur i.v.m. vertrek C. In de
contracten staat 8 uur. Uitbreiding zit niet in de begroting.
In de begroting was niet opgenomen dat er BTW betaald moet worden voor Johan en Rita.
Evaluatie financiële situatie is nodig.
In november/december wordt opnieuw de financiele situatie bekeken m.b.t. o.a.de inzet van
Johan. De begroting is uitermate krap. Er is wel een verantwoordelijkheid naar de leden toe. Wilen
we meer bereiken, dan moeten er meer scholen lid worden(aantal noodzakelijke scholen minimaal
50).
De werkzaamheden , en de activiteiten zullen opnieuw bekeken moeten worden.
Teruggaan naar 2 adviseurs is geen goede optie, besluitvorming over 3 regio’s heeft plaatsgevonden
tijdens de ALV, dit dienen we te respecteren.
Directeurenoverleg bespreken, contributiemodel. Nu verhogen is te vroeg.
Salaris Johan wordt nog betaald uit de subsidie.
De extra ruimte door de subsidie raakt op. We zullen het moeten doen met de inkomsten van de 35
scholen. Meer scholen enthousiasmeren, want alleen dan kunnen we groeien. Daar moet onze
kracht liggen.
Besluit: tijdens het directeurenoverleg het contributiemodel, de meerwaarde van de LVV en
eventueel een contributieverhogen bespreken. Besluitvorming vindt plaats tijdens de ALV.

4.

Concretisering samenwerking én afstemming activiteiten met (overheid) instanties. (I/B)*
- Welk bestuurslid neemt welke taak/rol voor zijn/haar rekening?
Bestuurlijk overleg VO Raad:
Contact MBO raad:
Contacten OCW:
SPV:

Jenny O en TdG
Joost en Rolf
Ton de Groot
Bestuur LVV wil graag een stoel in SPV.
De heer Dekker heeft aangeboden namens de LVV lid te willen worden
van het SPV. Om deel te kunnen nemen aan het structureel overleg
is verzocht een brief te sturen aan het SPV. (actie)

Mondelinge toelichting Johan van de Grift m.b.t. het belang van de vertegenwoordiging in diverse
instanties.
Besluit: agenderen voor elk bestuurlijk overleg de onderwerpen die besproken zijn bij de diverse
organisaties.

5.

Rol en taakverdeling vertegenwoordigend bestuurslid en regioadviseur in regio.(I/M)*
- Werkvorm in duo’s uitwerken t.a.v. rol en taakverdeling.
Brainstormen over de vertegenwoordiging regio’s.
*
*
*

6.

Noord:
Dir.overleg 3 okt.
Themabijeenkomst 19 okt op gescheiden locaties
Midden:
Dir. Overleg, themabijeenkomst
Zuid:
Rol: verbinder, aanjager
Focus op dir.overleg, themabijeenkomst
Besluit: Rol en Taakverdeling: de thema’s zijn onderling verdeeld. De bestuursleden zijn
akkoord.

Besluitvorming prioritering 3 innovatieprojecten in de drie regio’s. (B)*
- Mondelinge toelichting Ineke Veerkamp
Er hebben 21 scholen gereageerd. De drie hoogst gescoorde projecten zijn:
Zie hiervoor de bij de agenda bijgevoegde bijlage van IV.
*
*
*

Doorlopende leerlijnen
Via de keuzevakken kun je een logisch bruggetje maken naar MBO -> doorstroming
Differentieren
21 eeuwse vaardigheden
Gericht op de lesbrieven, aanvulling, updaten, gericht werk maken voor 21e eeuw

Besluit: Met deze 3 projecten gaan we aan de slag! Dit is een logische uitkomst en elk thema
wordt gekoppeld aan de drie regio’s en voorbereid richting de landelijke docentendag!
Adviseurs werken dit uit per regio. Goed voorbereiden , uitwerken en Logische stapeling van
Vakcolleges naar MBO. In gesprek gaan met elkaar.
7.

Mogelijkheden onderzoeken van een “sharepoint” platform.(I/M/B)*
Uitwisseling leermiddelen, kennis en andere relevante onderwerpen aangaande vakroute van
vakcolleges.
Toelichting, voorbeeld en mogelijkheden ZULU connect
Besluit; er wordt onderzocht welke platform daadwerkelijk zinvol en functioneel is.
RM geeft aan dat het platform Yammer nader bekeken kan worden en erg functioneel en effectief is.
Verkennend gesprek geweest met Kees Versteeg inzake ZULU connect.
Besluit: We schuiven dit agendapunt door naar de vergadering van november.
Kostenplaatje, geen budget voor op dit moment
Huidige lesstof onder de loup nemen en bijstellen en innoveren.
Nieuwe lesstof ontwikkelen en delen
Kleinschalig pilot opstarten? Uitproberen en evalueren? Dit past nu niet bij het Hondsrug College.
Regio Zuid wil wel graag met een sharepoint werken.
- Yammer, lijkt op facebook
- Sharepoint
- Kennisnet

8.

Rondvraag en sluiting
Iedereen bedankt en tot de volgende vergadering.

Actielijst: 11-9-2017
Agendapunt
3

Actie
Besproken thema’s en
onderwerpen in de regio’s
agenderen in
bestuursvergadering van
november
Light-abonnement aanbieden
na 2017-2018?
Meerwaarde lidmaatschap
Docentendag 20 maart.
Datum opnemen in de
docentenagenda en
eerstvolgende nieuwsbrief
Evaluatie financiële situatie

Wie
JvdG en IV

Wanneer
06-11-17

Bestuur

ALV 17-18

Bestuur
IV/RV

06-11-17
Per direct

Bestuur

Nov/dec 20172018

Stoel in SPV voor J. Dekker
Agenderen voor elk bestuurlijk
overleg de onderwerpen die
besproken zijn bij de diverse
(overheid) instanties.
VO Raad:
MBO raad:
OCW:
SPV:

T. de Groot

Bestuur en regioadviseur

06-11-2017

6

Rol en taakverdeling
vertegenwoordigend
bestuurslid en regioadviseur in
regio.
Aan de slag met 3 projecten.

Per direct

7

Mogelijjkheden ‘sharepoint’

7

ZULU connect

Adviseur en
vertegenwoordigend
bestuurslid uit betr.
regio.
Bestuur en
adviseurs
Bestuur

3
3
3

3
4
4

5

Afgehandeld

22-9-2017

06-11-2017

JO en TdG
JH en RM
TdG

06-11
06-11-2017

6-11-2017

