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NOTULEN BESTUURLIJK OVERLEG LVV 
 
KENMERK:  8-19 

DATUM:  11-3-2019 

TIJD: 16.00 – 19.00 uur 

LOCATIE: Vakcollege Maarsbergen, Woudenbergseweg 22 A, 3953 MG  MAARSBERGEN 

AANWEZIG: Mevrouw J.H. Oldenhuis,  mevrouw V.C.J. Pors, de heer E. van den Hooven, de heer 

R. Mulder  

AFWEZIG: De heer F. Out en de heer J. Wilbers (beide mkg) 

ADVISEUR: J. van de Grift 

COÖRDINATIE:  I. Veerkamp 

NOTULISTE: R. van Valkengoed 

 
 
1. Opening 

IV vertelt over de vakroute-expert trainingen bij het vakcollege op Bonaire (zie voor meer uitvoerig 
verslag de nieuwsbrief van april 2019). 

 
2. Vaststelling concept notulen vergadering van 14-01-2019 

Pag. 1: - 
Pag. 2: - 
Actielijst: nummering wijst naar agendanummering. 

 
De notulen zijn hiermee akkoord, met dank aan Rita van Valkengoed. 
 
Besluit:  
- JvdG neemt in september weer contact op met het Kohnstamminstituut over eventuele subsidie 

aangaande onderzoeken onder vakcolleges. 
- Contacten leggen met dhr Prins van Schoonhovens College en dhr van Breugel van het Gilde i.v.m. 

aansluiting LVV door IV en JvdG 
      
3. Mededelingen 

- VP neemt eind cursusjaar 2018-2019 afscheid i.v.m. vervroegd pensioen. Invulling vacature is niet 
noodzakelijk omdat het minimale aantal bestuursleden van 5 overblijft. 

- Nieuws en informatie uit de Federatie Techniek (Rolf Mulder) 
Bezig met STO alleen afschrijving in aanvraag 
Richten op STO 2.0 
Bevoegdheden STO beroepsdocenten 
 
Besluit: In september evalueren of lidmaatschap Federatie Techniek zinvol is en wat er 
daadwerkelijk met de gelden wordt gedaan. 

 
- Nieuws vanuit de Stichting Platforms Vmbo  

Toelichting JvdG 
- Email van platform Allround vmbo van Jos van Kimmenaede i.v.m. aansluiting. 

Toelichting JvdG aangaande dit platform en de mening van OCW en SPV hierover. 
- ITTO  

Toelichting JvdG 
- Schoolexamenbank wordt beëindigd, men lobbyde om de onderontwikkelde materialen elders 

onder te brengen, toelichting JvdG. 
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Besluit: Voor vragen contact opnemen met JW (toegevoegd bestuurslid/toehoorder SPV). 
 

- Nieuws vanuit het bestuurlijk overleg vmbo VO Raad (Jenny Oldenhuis) 
geen 
 

4. Bespreken tussenrapportage uitbreiding richting vakmavo/-havo                                
Toelichting IV 
- Informatie m.b.t. tot de afgelopen 2 bijeenkomsten, zie bijlage. Wisseling deelnemers tijdens de 

bijeenkomsten. 
- Invulling contributiemodel voor vakmavo +ondersteuning aangesloten scholen komt volgende 

bestuurlijke overleg (6 mei 2019). 
Toelichting JvdG o.a. werkzaamheden MD  worden gefactureerd onder de financiële bijdrage van de 
scholen, die deelnemen aan dit project. 
- Besluit: factureren naar  deelnemende scholen (8). 
- Besluit: Nieuw contributiemodel voor mogelijke deelname vakmavo scholen wordt voorbereid. 
 
Besproken 
- Vakmavo/-havo expert training / kennisdelingtraject 
- Lesbrieven beschikbaar voor vakmavo/-havo 
- Mogelijkheden bekijken in België.  

Toelichting IV   
Besluit: contributiemodel wordt voorbereid voor vakmavo scholen die zich aanmelden bij de LVV. 

 
5. Bespreken PPT OCW  bekostigingsmodel en brief SPV aan VO Raad 

Toelichting RM bekostigingsmodel. Rapport april / mei 
 
Besproken  
- VO raad     20 maart vervolg JO. 

Besluit: VMBO Raad voorstel opzetten RM  
 
6. Contact projectleider Sterk Beroepsonderwijs Tessa van Dorp  

Toelichting JvdG en wetsvoorstel  doorlopende leerroute vmbo – mbo (PPT informatiebijeenkomst 
13-02-2019) 
 
Besproken 
- 2020-2021 beroepsroutes ontwikkelen in samenspraak met mbo. 

 
7. Tussenrapportage landelijke studiedag op 19 maart 2019  

Toelichting IV 
Vindt u dat de LVV deze dag volgend jaar weer moet organiseren? Evaluatie volgt bij overleg 6 mei 
2019. 
Besluit: lijstje scholen aanwezigen dit en vorig jaar. Bestuur adopteert (mede) de scholen die niet 
aanwezig waren. 

 
8. Opzet en uitgangspunten begroting 2019-2020 LVV  

Toelichting JvdG . Begroting en realisatie geeft slechts een klein negatief saldo te zien. 
Inzet is om de liquiditeit te vergroten de komende jaren.  
Kosten studiedag en project vakmavo zijn opgenomen in de begroting voor het komende jaar. 
Inkomsten en uitgaven dienen van beide in evenwicht te zijn.         

 
9. Activiteiten in de regio’s Oost, West en Zuid  

 
Oost: RM contact met MD. Zorgen betrokkenheid/kruisbestuiving 
West: IV teamvorming in West nog los zand. MS bezig aan te halen. 
Zuid: IV activiteiten continueren. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

- 
Sluiting om 18.30 uur. 
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Actielijst 11-3-2019 

 

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 

vmbo 

Bestuursleden   

2. Onderzoeksvraag telefonisch 
contact met het Kohnstamm 
instituut over mogelijkheden. 
 

JvdG September 2019  

2. Contacten 
- Dhr.Prins  
- Van Breugel    

JvdG/IV 6 mei 2019  

3. Evalueren of lidmaatschap 
LVV zinvol is 

Bestuursleden September 2019  

3. Contacten SPV 
Regioplannen ieder bekend 
 

JW  1 april 2019  

4. Scholen factureren vakmavo/-
havo 

JvdG/MD/RvV April 2019  

4. Krantenartikel doorgeven aan 
JO 

IV zsm  

5. VMBO Raad voorstel opzetten RM Mei 2019  

7. lijstje scholen aanwezigen dit 
en vorig jaar. Bestuur 
adopteert afvallige 
directeuren. 

IV/RvV Mei 2019  

 

 


