NOTULEN VERGADERING Bestuur Landelijke Vereniging Vakcolleges

KENMERK:

1-18

DATUM:

15-01-2018

TIJD:

16:00-19:30 uur

LOCATIE:

Vakcollege Maarsbergen, Woudenbergseweg 22 A, 3953 MG MAARSBERGEN

AANWEZI G:

De heer A. de Groot, de heer R. Mulder, de heer J. Wilbers, mevrouw J.H. Oldenhuis,
mevrouw V.C.J. Pors

AFWEZIG:

De heer J. Dekker en de heer J. Heystek

ADVISEUR:

J. van de Grift

COORDINATIE:

I. Veerkamp

NOTULISTE:

R. van Valkengoed

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Opening
JH komt indien mogelijk later.

2.

Concept notulen vergadering van 11-09-2017
Technische docenten zitten vast in techniek i.p.v. creativiteit. Teveel op MBO HBO denkniveau.
Verschil lb lc ld functie. Standaard is LC? Dit zegt de commissie van ES.
Verwijderen: niveau MBO pag.1
Verwijderen stroef lopen contacten met JD pag. 2
Paul van Meenen i.p.v.Paul Rosenmöller pag. 2
Beter beroeps = Sterk beroepsonderwijs. Pag. 3
IV Sharepoint account is aangemaakt, nog niet diepgaand, op termijn kan dit een aanvulling zijn.
Tijdens studiedag vragen of iemand daarin wil meedenken? Kennisdelen kan alleen met massa. RM
geeft bij het volgende bestuursoverleg een demonstratie van Yammer (agenderen voor 12 maart 18)
Notulen zijn hiermee akkoord en kunnen worden verzonden naar bestuursleden met dank aan RvV.

3.

Mededelingen
Bestuurswisseling. i.v.m. drukke werkzaamheden treedt dhr. J. Dekker af (formeel tijdens ALV
2018). JD blijft tot half mei in bestuur, blijft in e-mail bestand. De heer S.J. Macke van Vakcollege
Tabor uit Hoorn is benaderd voor een bestuursfunctie. Hij staat niet afwijzend tegenover een
functie in het bestuur, vooraf eerst in gesprek met JO.
De heer Macke is donderdag aanwezig bij VO, JO zal dan een en ander met hem bespreken.
JW biedt aan zolang de functie penningmeester over te nemen? Werkzaamheden in
samenwerking met JvdG,
JW biedt aan zitting te nemen in SPV. Het DB van het SPV gaat deze week besluiten de statuten te
herschrijven, waardoor LVV afgevaardigd kan worden in bestuur SPV.
Verder in punt 6
*

-

Wijzigingsformulieren i.v.m. adreswijziging, inschrijving en uitschrijving bestuursleden zijn
ondertekend en worden verzonden aan de Kamer van Koophandel. Daarna volgt wijziging bij
de Rabobank en aanvraag nieuwe bankpas.

Besluit: Aanstelling JvdG wordt aan de formatie van het VC Maarsbergen toegevoegd van 1-12018 t/m 31-7-2018, volgens afspraken Vakcollege Maarsbergen voor 0,1 fte.
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-

Korte evaluatie/toelichting eerste vakroute expert training. Plezierige bijeenkomst, gemêleerd
gezelschap.
IV: wij streven er naar dat elk Vakcollege een Vakroute-expert heeft. Dit heeft een meerwaarde
voor de LVV.

4.

Projecten (korte toelichting voortschrijdende ontwikkeling IV
21e eeuwse vaardigheden
Regio Zuid werkt aan het ontwikkelen van een scan die kan worden ingevuld door management
en docenten. JW heeft 3 vakgroepen die naar deze scan kijken. De bedoeling is een Pilot op te
richten. Versie docenten, versie management.
Differentiëren
Regio Noord. 5 vakcolleges zijn actief bezig met differentiëren en kijken bij elkaar op locatie.
Regio Midden: 2 vakcolleges zijn aan de slag met doorlopende leerlijnen. Opmerking JH: door de
hoeveelheid platformen kan er een overdaad aan activiteiten plaatsvinden. Advies TdG: even niet
teveel mee te doen. Vanuit Sterk beroepsonderwijs wordt een handboek ontwikkeld door de SPV
waar LVV bij kan aanhaken. IV en JvdG bieden aan deel te nemen, namen doorgeven via TdG
aan Jacqueline Kerkhoffs.

5.

Bijwonen en prioritering bestuurlijke overleggen
Besluit: De vertegenwoordiging van de drie regio’s worden elke bestuursvergadering geagendeerd,
waarbij het vertegenwoordigend bestuurslid aangeeft welke onderwerpen er aan de orde zijn
in zijn/haar regio.
Vertegenwoordiging vanuit LVV in diverse instanties:
SPV: Vergaderschema 1x per 6 weken vrijdagochtend (14 platforms en 10 profielen).
TdG geeft een toelichting.
Een antwoord van de brief aan SPV komt na het overleg van 2 februari aan de orde. Om LVV toe
te laten moeten de voorzitters van platforms worden overtuigd en statuten worden aangepast..
Didactisch concept, bundeling van krachten, is duidelijk en wordt ondersteund.
Overeind moet blijven dat leden van de SPV groepen van vmbo-scholen vertegenwoordigd.
 Vertegenwoordiger LVV: JW
Federatie Techniek is een stichting waar besturen lid van zijn: het is een organisatie op zich. De
federatie kan krachtig organiseren door achterban te vertegenwoordigen 4 profielen (BWI, PIE,
M&T, Techniek Platform) Lidm. 3500,- (kosten secretariaat) Het Bedrijfsleven is eveneens
vertegenwoordigd in de federatie.
Bijeenkomsten zijn wisselend afhankelijk van de belangen.
 Vertegenwoordiger LVV: RM.
RM: Bestuur is gemachtigd aan te sluiten. Mogelijke contributieverhoging uitleggen en
verdedigen bij ALV.
Besluit: aansluiten bij Federatie, TdG bespreekt dit binnen de Federatie.. Voorwaarde lid van
SPV.
ALV: Leden LVV vragen om toestemming i.v.m. begroting. Kosten zijn terug te verdienen.
-

Aansluiten bij zorgpact kan een volgende stap zijn m.b.t. Z&W, E&O enz.

JO stelt voor een krant te maken (1 blz vanuit Vakcollege en 1 pagina vanuit bedrijfsleven) per
vakcollege. Dit n.a.v. een krant van een groene school.
JO: moet alles uit de kast halen om leerlingen binnen te halen. Idee: verbinding, imagoverbetering in
breedste zin van het woord.
TdG: wij spannen ons in om leerlingen binnen te halen.
RM en VP geven aan dat het bij hun Vakcollege niet past.
JW: LVV kan aan PR doen wat de LVV wenselijk acht, er zijn geen afspraken met derden.
Besluit: Er komt geen krant(je) voor vakcolleges in Nederland.
6.

Koers LVV 2020 (I + B)
Toelichting en voorstellen overleg werkgroep bestuur LVV op 19-12-2017
Interne koers, acties de komende maanden en samenwerking met andere organisaties.
Informeren bestuur LVV n.a.v. contacten in het onderwijsveld (TdG en JH)
Opzet en toelichting verdeling techniekgelden vmbo (toelichting TdG)
*
Programmaplan Sterk beroepsonderwijs (VO- MBO raad enz)
*
Bespreekpunten techniekonderwijs namens het Markland College
*
Bijlage 6 bijdrage naar de VO-raad namens Tabor College
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 Stap 1: aansluiten bij SPV, Federatie Techniek
 Stap 2: positioneren t.o.v. twee organisaties, korte lijntjes naar OCW, VO-raad
Overleg OCW : Tessa van Dorp
Stap 3:
- Esther Cobussen uitnodigen op volgende bestuursvergadering 12 maart 2018. Locatie: bij
RM. JvdG neemt contact op.
- Of een afspraak maken in Den Haag: wie schuift aan: RM, JH, IV.
-

Belangrijkste conclusies bijeenkomst vmbo techniek (VO raad)
Scholen zijn ook vertegenwoordigd in platforms, platforms zijn actief.
 Versnippering voorkomen
 Samenwerken en versnippering voorkomen
 Leerlingen nodig met name in krimpgebieden

-

Brainstormbijeenkomst bij VO-raad d.d. 28-11-2017
Koers LVV: brainstorm
Praktisch arbeidsmarktrelevant optreden.
 Bestaansrecht richten op verbinding met elkaar, arbeidsmarktrelevant opleiden enz..
 Waarom Vakcollege? Anderen niet nodig om Vakcollege te zijn, maar gezamenlijk sterker
door contact met elkaar, elkaar opzoeken, ervaringen en kennisdelen, delen waar je
tegenaan loopt, Zodoende kwaliteit uit Vakcollege halen, op podium brengen en delen.
Tijdgeest, tijdsdruk, hoeveelheid werkzaamheden/platforms. De opzet van de Vakcollege
Groep was: iets nieuws, inspirerend, mooi concept. Het is nu weer de tijd voor een
onderwijsconcept 2.0. Doorlopende leerlijnen met inzet doorlopende opleiding, 2020-2022
vakopleiding op vmbo - aansluiting naar hbo. Dat is wat het ministerie eveneens voorstaat.

-

Bespreking bestaansrecht LVV, hoe nu verder richting Vakcollege 2.0
JH hoop juist vanwege notitie sterk beroepsonderwijs maar dat wordt niet als zodanig gezien en
beoordeeld door onderwijswereld.
Belang voor toekomst, wat is bestaansrecht?
JW er ligt een plan onder, maar mist de basis volgens de uitvoering van de kenmerken van het
onderwijs. Het gaat over ideaal typisch beroepsonderwijs. Hij ziet dit niet terug in de plannen. VP:
gaat dat dan niet alleen over techniek? We willen kinderen laten kiezen, dus veel kennisdocenten
nodig. Investeringsvraagstuk en structurele bekostiging
JvdG: structureel verdeling techniekgelden. 1e 50 miljoen. Nog dit schooljaar lj 3-4.
Daarna 2018-2019 structureel 100 miljoen per jaar. Lijkt gelabeld aan Sterk Beroepsonderwijs..
JvdG wijst op blauwe middelste plaatje waarop specifiek vakcolleges zijn aangegeven. (pag. 6)
JW kijkt naar de 4 programma’s, maar ziet geen dekking om het programma te realiseren.
TdG: 100 miljoen is losgekoppeld van Sterk Beroepsonderwijs. Insteek moet zijn: gaat niet alleen
over techniek, 100 miljoen is alleen voor techniek. Andere profielen zullen uit een ander potje
moeten komen.
Nieuw verhaal of oud verhaal in nieuwe bewoording. Excellent vakmanschap podium geven,
vakmanschap is de toekomst. Bedrijfsleven moet voor Vakcolleges op de trom slaan, 3 basale
uitgangspunten. 1=ICT, 2=theorie 3=praktijk. Scholen zijn erg intern gericht, zou veel meer
extern gericht moeten zijn.
Groeien vanuit 3 basale uitgangspunten, uitwerken en delen, waardoor je een eigen gezicht krijgt.
Er blijft vrijblijvendheid.
JH allemaal ogen en oren open houden, goede voorbereiding.
IV: voorstel: onderwijs bekijken in België of Duitsland. Daar is heel ander onderwijsbestel.
Besluit bestaansrecht. Hoofdpunt volgende vergadering.
Op ALV moet duidelijk kunnen worden uitgelegd wat bestaansrecht LVV is.

7.

Draaiboek Landelijke studiedag van 20 maart 2018
Uitgangspunt: begroting gebaseerd op minimaal 100 deelnemers
Projectgroep vanuit VC Maarsbergen
Stand van zaken voorbereiding en organisatie
Aantal aanmeldingen momenteel 101.
Nog geen goede verdeling, Zuid is zeer goed vertegenwoordigd.
Adviseurs leggen nog contacten met de diverse scholen. Inzet is meer dan 150 deelnemers.
Invulling workshops loopt voorspoedig, nog één dient nader ingevuld te worden met als onderwerp PR
IMAGO voor Vakcolleges, tips zijn welkom!
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8.

Stand van zaken aangesloten en nieuw te werven scholen
Tot nu toe weinig resultaat aangaande werving nieuwe vakcolleges!
Aantal wordt zorgelijk en leidt tot een ondergrens! Hoe nu verder te handelen!!
Besluit: aantal meenemen in brainstorm over bestaansrecht komende bestuursvergadering.

9.

Rondvraag en sluiting
TdG donderdag overleg verdeling techniekgelden bij de VO Raad.
Federatie houdt vast aan uitgangspunten als vastgesteld in VO-raad.
Motie ROG is aangenomen, is een feit. Regionaal fonds dat 100 miljoen regionaal besteedt. Moet
onderscheid maken tussen regionale samenwerking en kwaliteitsverbetering Sterk onderwijs.
Verdeling bijv. 30/70% substantieel gedeelte gekoppeld blijft aan Techn. Onderwijs.
Bedrijfsleven aan federatie te beheren/koppelen aan SBB. SBB heeft een belangrijke koppeling
MBO.
 Verdeling 90/10 Regie bij bedrijfsleven / landelijke regie.
 Federatie en SPV zijn niet in staat 100 miljoen te verdelen.

-

Waarom niet in techniekbox.
PIE is extra omdat er geen opleiding is voor docent PIE.
Zoveel mogelijk geld rechtstreeks naar de scholen.
JvdG: Schoolbesturen leading laten zijn in de verdeling van de gelden, vmbo heeft regie
functie.
Onderbengen bij SBB lijkt goed plan, mits eigen sectorkamer vmbo.
JW koppeling 100 miljoen/Sterk beroepsonderwijs
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Actielijst 12-3-2018

Agendapunt

Actie

Wie

Wanneer

Aangeven welke onderwerpen
er aan de orde zijn in zijn/haar
regio

Vertegenwoordigend
bestuurslid

Voor elke
bestuursvergader
ing

Overleggen onderwijsveld

Bestuursleden

Opzetten kennisdeling

IV / RM

Demonstratie van Yammer

RM

Aftreden i.v.m. drukke
werkzaamheden JD

JD

Officieel tijdens
ALV

Penningmeester a.i.

JW / JvdG

Tot ALV

4.

Namen doorgeven aan
Jacqueline Kerkhoffs

IV en PM

TdG geeft namen
door

5.

Mogelijke
contributieverhoging uitleggen

Bestuursleden

ALV

5.

BESLUIT: aansluiten bij
Federatie. Voorwaarde lid van
SPV.

JW / RM

TdG bespreekt
dit in beide
gremia
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Landelijke studiedag

IV

20-3-2018

2

3

Afspraken zijn
gemaakt
Volgende
bestuursoverleg

Besluit: uitnodiging
docentendag gestopte scholen
voor deelname aan een deel
van de studiedag.
6.

Esther Cobussen (directie VO
OCW) uitnodigen op
bestuursvergadering 12 maart
2018. Locatie: bij RM. Of een
afspraak maken in Den Haag:
wie schuift aan: RM, JH, IV.
Bestuurlijk overleg locatie bij
RM

JvdG

Bestaansrecht. Hoofdpunt
volgende vergadering.

JvdG / RV

Opdracht : meerwaarde LVV

Bestuur

8

Werving nieuwe scholen

Adviseurs en bestuur

9.

Datum bestuursoverleg van
verplaatsen 7 mei naar ….

JH / JvdG/RvV

-

Evaluatie financiële situatie

Bestuur

6.
6.

RM / JvdG
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Afgehandeld

12-3-2018

12-3-2018

