BESTUURLIJK OVERLEG LVV
KENMERK:

3-18

DATUM:

12-03-2018

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, de heer J. Heystek (beide met kennisgeving)

ADVISEUR:

J. van de Grift

COORDINATIE:

I. Veerkamp

NOTULISTE:

R. van Valkengoed

1.

Opening
JO heet allen welkom.

2.

Concept notulen vergadering van 15-01-2018
(bijlage 1)
Pag. 1: opmerkingen
JH afwezig i.v.m. ziekte. Vanuit LVV sturen wij een kaart en bloemen. JvdG neemt telefonisch
contact met hem op.
JH moet zijn JO
Pag. 2: aantal zaken uit notulen komen terug.
Esther Cobussen (OCW) is op gesprek geweest, verslag is gemaakt en is gemaild door JvdG.
Gesprek positief, erkenning en herkenning, bekend met vakcolleges, erkenning gesprekspartner in
verdeling techniekgelden en noodzaak leerjaar 1 en 2. Graag structureel contact. Wil graag
vakcollege bezoeken met aantal ambtenaren. Welkom op Vakcollege Eindhoven of bij het
Hondsrug College.
2e keer JO uit de kast halen, in kader krimp. Ging over leerlingen.
Pag. 4
Rondvraag: TdG techniekgelden komt terug op de agenda.
Notulen zijn hiermee akkoord en kunnen worden verzonden naar bestuursleden met dank aan RvV.

3.

Mededelingen
Toelichting 2e Vakroute expert training(IV)
Er is een nieuwe vakrouteplanner gemaakt en de deelnemers zijn daarmee aan de slag gegaan.
Vakrouteplanner wordt op de website geplaatst. Tijdens de studiedag komt dit aan de orde. De 8
deelnemers zijn enthousiast, met name over het doorbraak project.
Interne aandacht bij RM en VP ligt minder bij implementatie van de vakroute.
JO: docenten vakroute klas 1 zijn niet dezelfde docenten als in de bovenbouw bij de profielen. Dit
is bij RM en VP wel het geval. JW is daarvan afgestapt en is op zoek gegaan naar creatieve
technische docenten. Het allerbelangrijkste is dat leerlingen in 1 en 2 enthousiast worden, het
boeien en binden in de praktijk.
JO: lesbrieven zijn opgezet vanuit een thema en niet vanuit profielvakken. Bovenbouw vindt dat
onderbouw nog teveel fröbelt. Belasting van de implementatie van de nieuwe profielen is erg
groot. De studiedag moet even een dagje uit zijn voor de deelnemers, dus zorgen voor een
aantrekkelijk programma.
JW: groot verschil in 1/2 t.ov. 3/4. Onderwijskundig inhoudelijk hetzelfde, maar
invulling/gebruik anders.
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IV: doorlopende leerlijn beter iemand afvaardigen voor Vakroute-expert.
Evaluatie JW en IV. Delen wij wel dezelfde beelden?
Aantal kenmerken benoemd maar allemaal verschillende uitvoeringen. Elke school heeft zijn
eigen invulling.
JvdG: de fundamentele onderdelen van de Vakroute training met elkaar bespreken. Niet alleen op
docentenniveau maar ook op management niveau. Zorgdragen voor een aantal kenmerken die op
alle vakcolleges zichtbaar zijn.
Concreet:
- Pitch maken
- Overeenkomsten
- Verschillen
* Structureel inventariseren (per regio)
* Terminologie
* Differentiatie
* Keuzevakken
* Woorden Vakroute e.d. gebruiken
- Besluit: elevetor pitch per bestuurslid agenderen voor 16 april 2014.
-

Yammer en Linked inn mogelijkheden m.b.t. onderlinge communicatie (IV)
Yammer leidt niet tot de communicatiemogelijkheden die we voor ogen hebben. Yammer valt
onder microsoft en zit onder outlook, geeft veel mogelijkheden, bereikbaarheid combineren
technisch moeilijk.
Linked inn heeft wel mogelijkheden. IV heeft daarop een groep Vakcollege aangemaakt. Hoe
worden docenten e.d. toegevoegd? Ervaring leert dat docenten geen gebruik maken van linked in.
JW: Linked in of iets anders, maar het moet eenvoudig zijn, vindt wel dat het een sharepoint moet
zijn.
JO: verwijst vanwege het eenvoudige gebruik naar Whats App, maar VP heeft voorkeur voor mail.
JO: stelt voor om te vragen aan docenten waar zij behoefte aan hebben, gedeelde
website/magister enz.
Linked in is gestart en n.a.v. de studiedag kijken wat er vanuit collega’s komt, op welke manier wij
het beste kunnen kennisdelen.

-

Volgende bestuurlijk overleg 16 april i.p.v. 7 mei (gewijzigd i.v.m. vakantie)
Op agenda: vergaderschema voor volgend schooljaar.

-

4.

Algemene ledenvergadering (ALV) 28 mei
Voorbereiding ALV
15.30 – 17.00 broodjes na afloop om mee te nemen + hapje en drankje voor netwerken en
napraten na afloop van de ALV.
Agenda:
- Digitaal kennisdelen, wat heb je te bieden als vereniging,
- Studiedag, interessant kennisdelen, medium wat zij het liefste gebruiken.
- Beroepsgericht niet in netwerk. Komt aan de orde 16 april.

Activiteiten in de regio’s Noord, Midden en Zuid
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.
Mededelingen TdG. Gelden structureel 2020, dit schooljaar 50 miljoen met koppeling aan aantallen
techniekleerlingen in leerjaar 3 en 4, jaar later 75 miljoen, jaar daarop 100 miljoen. Nu bezig laatste
plannen uit te werken. Voor 1 mei moet dat bekend zijn, in de loop van mei in 2e kamer.
Direct naar scholen harde technische profielen gekoppeld aan aantal leerlingen om achterstallig
onderhoud in te lopen. Vervolgens regionale invulling en planvorming. Vmbo’s enige scholen die
aanvraag mogen doen op geld. Commissie waar Federatie in zit mei/sep. Waarbij uitgangspunt is vanuit
vmbo in samenwerking met het bedrijfsleven en MBO.
Controle door accountant vmbo instelling, voorkomt dure tussenlaag.
Korte termijn geld voor komende jaar 2000 euro per techniek leerling in 3 en 4
TdG Bevoegdheden bv PIE: hoge scholen bieden de opleiding voorlopig niet aan, voorlopig nog
teambevoegdheid geldig( is inmiddels voor onbepaalde tijd). Er zijn aanvullende Cursussen en
nascholingscursussen maar deze leiden nog niet tot bevoegdheid PIE. Wel gaat gebeuren, notitie volgt
door TdG beroepsgerichte vakken, andere systematiek dan AVO.
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Sterk beroepsonderwijs werkgroep interessant voor LVV, welke wijze niveau 2 onderbrengen in 4e
leerjaar. Liefst zoveel mogelijk CSPE verplaatsen naar leerjaar 3 en dan starten met kwalificatiedossier
in leerjaar 4..
JvdG brief SPV reactie statuten wijzigen om stoel aan te wijzen, kan LVV al aansluiten in afwachting op
statutenwijziging. JW moet dan ook de stukken SPV ontvangen. TdG onderneemt actie.
JvdG federatie techniek, kunnen wij ook aansluiten? RM in vervolg uitgenodigd. Financieel ?
lidmaatschap 3250 akkoord LVV. TdG zet e.e.a. in gang.
-

-

Regio Noord: RM
Probleem geografie niet overbrugbaar. Gedogen huidige situatie, MD 1 helft, RM 2e helft.
Regioverdeling herzien. ALV agendapunt
Regio Midden:
Participatie is redelijk, loopt niet over, Geen actieve participerende scholen in Midden. Mogelijk
beter na herverdeling regio’s. VIA NOVA is nog niet ingestapt.
Rol JH hele jaar niets kunnen betekenen. Afwachten wat gebeurd met JH. Eigenlijk met twijfel in
bestuur i.v.m. afstand, enz. In eerste instantie op duo-basis. JvdG. overlegt met JH.
Vacature bestuurslid tijdens ALV. De heer Macke: JO belt SM. Meenemen in gesprek regioindeling.
IV bijeenkomst regio midden thema examinering en samenwerking beroepenveld. Midden loopt
niet, maar er is een begin gemaakt.
Zuid: JW
Enquête 21e -eeuwse vaardigheden, goede bijeenkomst, positief t.a.v. instrument dat LVV heeft,
Pitch volgende week.
Themabijeenkomsten en innovatieprojecten schuiven in elkaar.
Directieoverleg volgende keer bij Comenius.
Reistijd Limburg, Zeeland ook hier aanwezig,

5.

Projecten (korte toelichting voortschrijdende ontwikkeling IV)
21e eeuwse vaardigheden
JW vertelt. Zeer in trek studiedag
Differentiëren
MD reisafstand lastig in regio.
Doorlopende leerlijnen
PM met aantal scholen bezig in kaart te brengen en vorm te geven. Benieuwd wat daar uit komt.

6.

Bestaansrecht + koers LVV 2.0
Overzicht aangesloten scholen LVV
Toelichting: 2 scholen betalen de contributie niet. Zij hebben ook vorig schooljaar al aangegeven
geen lid te blijven. Voorstel kwijtschelden.
Interesse Thamen College, Loket, Technisch College Velsen, Wellant College, De HEF.
Vrijwel zeker 30 scholen volgend jaar.
Opvallend (link studiedag) 16 scholen geen deelnemers aan studiedag. 5/6 scholen geen lid en
aangesloten. Valt op adviseur en betrokkenheid in regio. Hoe lopen de processen in de regio.
JO schrikt van Tabor. Goed vakcollege, in nieuws ed. Tabor is lid en heeft zaakjes op orde. Zouden
moeten delen! Zou op studiedag moeten zijn. Kwestie behoefte vraag en aanbod. Scholen stonden
er anders voor, afhankelijker.
120 deelnemers is een mooi aantal.
Prachtige nieuwsbrief waaruit je kunt opmaken dat LVV leeft.
In kaart brengen waarom scholen niet aanwezig zijn? IV weet regio Zuid. Dag evalueren en
volgend jaar weer een studiedag organiseren.
Overzicht baten en lasten per 01-03-2018
JW en JvdG lichten de begroting toe van huidig en nieuw schooljaar.
Enige reserve nodig van 20.000,- Niemand kan LVV dekken.
-

-

Geen jaarrekening nodig. Geen accountant.
Overzicht evaluatie regio Noord
Lesbrieven aantal links die niet werkten. Lesbrieven gekoppeld aan nieuw profiel.
Overzicht evaluatie regio Zuid
Samenwerking in Zuid is goed. Bestuur kan helpen om richting te bepalen. Mensen maken zelf
lesmateriaal. Goed sharepoint en delen automatisch systeem dat geen geld hoeft te kosten, mits
men haalt en brengt. Soort Appstore met waardering.
Evaluatie Midden IV (PM)
PM dacht dat contributiemodel altijd zo was. Wel besproken, maar niet in zijn stuk gewijzigd.
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-

Als adviseur moet je er volop in gaan wat PM lastig vindt. PM komt niet uit onderwijs(vmbo) en
waarschijnlijk daardoor moeite mee.
Overzicht evaluatie regio adviseurs
Concept/bespreekdocument toekomst LVV 2018-2019
Uitgaven en inkomsten moeten in verhouding zijn. Weinig ruimte. Bereidheid activiteiten betalen.
- Punt 4. Voorstel Bezuiniging formatie. Uitleg JO op basis budget.
Contributieverhoging nodig! Lid SPV, 120 per school.
RM: weinige uren adviseurs nog minder is begin van het einde. Adviseurs zijn hard nodig.
Contributieverhoging nodig om adviseurs overeind te houden. Spil, verenigende factor.!
TdG vicieuze cirkel als je adviseurs minder uren doet. Goede website, regionale activiteiten,
laten zien dat je bestaat. IV nieuwsbrief komt wel goed. Activiteiten worden moeilijker. Nog
beter de tijd indelen. Voorstel: 3 naar 2 adviseurs. Afscheid nemen van PM. IV regio midden
coördineren.
Rita van 0,4 naar 0,2 (een dag per week).
- Optie 1 zonder verhoging
- Optie 2 Contributie naar 4500,- ? Besluit in ALV.
- Optie 3 hebben wij nog bestaansrecht. Gaan we naar een netwerk?
LVV moet positie innemen. RM: behoefte 1 of 2 x per jaar bijeenkomsten. Wij willen
enthousiasme en kracht vasthouden, verhoging nodig. Reserve is op. Innovatieprojecten nu
buiten model. IV schuift dat in model.
Overweging JO: Subsidie aanvragen LVV staat voor sterk beroepsonderwijs. Landelijk
Bedrijfsleven ? …… Bij wie klop je dan aan? OCW?
50 % is betrokken bij activiteiten die je uitzet. Tevreden met 50 % deelname aan activiteiten?
JW Over vakcolleges heen verschillende belangen. Discussie.
Studiedag is zeer belangrijk, ervaring, weten waarom en waar we bij horen. Docenten druk in
eigen platform.
In het verleden werd je vakcollege om meer leerlingen te kunnen krijgen, dit hebben ze inmiddels
gerealiseerd. Scholen weer bestaansrecht en hebben niet meer nodig om lid te blijven.

-

IV inhoud kennisdeling: inhoudelijke …. Idee was van JW om dat in d…… Kan eruit.
(Aangepaste) begroting 2018-2019
Wordt aangepast.

7.

Landelijke studiedag van 20 maart 2018 (IV)
Stand van zaken voorbereiding en organisatie
Voldoende over verteld in voorgaande.
Prachtige uitnodiging. Dank IV en RV

8.

Rondvraag en sluiting
Aangekondigd bezoek vanuit Bonaire. IV probeert de afspraken van het door hun aangeleverde
programma rond te maken.
Studiedag: beursvloer pro actief zodat ze kennis e.d. meenemen en weten wat er te halen is.
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Actielijst 15-1-2018
Agendapunt

Actie

Wie

Wanneer

Afgehandeld

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

Vertegenwoordigend
bestuurslid

Voor elke
bestuursvergader
ing

Overleggen onderwijsveld

Bestuursleden

Gerealiseerd

2

Brief i.v.m.stoel in SPV voor
JD

JvdG

Afgehandeld

2

Rol en taakverdeling
vertegenwoordigend
bestuurslid en regio adviseur

4

Duo PM/JH oppakken.

JvdG / IV

5

Gesprek met Tessa van Dorp

TdG

2e week nov.

5

Landelijke studiedag

JvdG / IV

20 maart 2018

6-11-2017

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

Werving nieuwe scholen

Adviseurs en bestuur
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Opdracht : meerwaarde LVV

Bestuur

15-01-2018

7

Pilot aansluiting + uitvoering
n2 in drie regio’s

RM

15-01-2018

7

Bestaansrecht LVV (i.v.m.
afname leden)

8

Regio-indeling bespreken

Bestuur

ALV

8

Evaluatie financiële situatie

Bestuur

15-01-2018

9

Opzetten kennisdeling

IV / RM

15-01-2018

Actielijst 12-3-2018

Agendapunt

2

Actie

Wie

Wanneer

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

Vertegenwoordigend
bestuurslid

Voor elke
bestuursvergader
ing

Overleggen onderwijsveld

Bestuursleden

Pitchen

Bestuursleden

5

16 april
bestuursoverleg
aanvang
15.00 uur

Afgehandeld

2

Vergaderschema volgend
cursusjaar(voorstel)

RvV

4

Regioverdeling herzien

IV

16/4

6.

In kaart brengen waarom
scholen afwezig waren bij
studiedag

IV

16/4

6

Contributieverhoging

Bestuursleden

16/4

6.

Begroting aanpassen

JvdG

16/4

8.

Bezoek begeleiding Vakcollege
op Bonaire

IV
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