Algemene Ledenvergadering van de LVV van 29-05-2017
Ter accordering op 28 mei 2018.
KENMERK:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
AANWEZI G:
AFWEZIG:
ADVISEUR:
COORDINATIE:
NOTULISTE:

05-17
29-05-2017
16:00-19:30 uur
Vakcollege Maarsbergen, Woudenbergseweg 22 A, 3953 MG MAARSBERGEN
De heer A. de Groot (secr),de heer R. Mulder, de heer J. Wilbers, mevrouw J.
Oldenhuis(voorzitter), mevrouw V.C.J. Pors + overzicht aanwezige leden van de
vereniging.
Dhr Dekker en de heer Heystek
J. van de Grift
I. Veerkamp
J. van de Grift

Aanwezige Onderwijsadviseurs (OA’s)
Ineke Veerkamp (OA voor regio Zuid en tevens coördinator)
Muriël Daal (OA voor regio Noord)
Cris van der Weele (OA voor regio Midden)
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.
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 de Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Vanuit
de wens om de dienstverlening nog dichter bij de scholen te organiseren wordt m.i.v.
1 augustus 2017 het Vakcollege Maarsbergen. Vanuit dit Vakcollege zal de LVV vanaf
het nieuwe schooljaar operationeel zijn en een ruimte huren voor haar activiteiten
voor de leden.
Tenslotte verwijst hij naar de enquête lesmateriaal en de publicaties op de webiste:
o.a. differentiëren in het beroepsonderwijs en de andere 2 innovatieprojecten.
Verkiezing bestuur LVV
Veronica bedankt Peter Holsappel (niet verkiesbaar) voor zijn bijdrage tot nu toe als
voorzitter van de LVV en overhandigt hem een cadeau. Peter Holsappel blijft in ieder
geval als directeur van het Gomarus college betrokken. De nieuwe voorzitter, Jenny
Oldenhuis wordt welkom geheten en Peter overhandigt haar officieel het voorzitterschap. Directe aanleiding voor Jenny Oldenhuis om “ja” te zeggen tegen het voorzitterschap, is de brief van OCW over “Sterk beroepsonderwijs” en haar wens het aantal
aangesloten vakcolleges te vergroten.
Vooruitblik koers 17-18
Jenny Oldenhuis geeft aan dat zij de vragen en wensen van de leden als katalysator
zal gebruiken voor samen leren en om een beweging op gang te brengen die zo
krachtig is dat wij als LVV en als partner in het onderwijsveld van het vmbo serieus
worden genomen. Zij geeft voorts aan dat de kerneigenschappen en kernwaarden onveranderd blijven en dat wij als LVV onderscheidend en innovatief moeten zijn. Zij
haalt in dit verband een voorbeeld van een school in Turnhout aan waar er geen onderscheid wordt gemaakt naar niveaus. Dit voorbeeld verdient, wat haar betreft, navolging.

Ton de Groot, directeur van Teylingen VC, vertelt over de samenwerking en belangenbehartiging. 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 (niveau 2).
Hij geeft aan dat de leden van de LVV regelmatig over deze kwestie geconsulteerd
zullen worden.
Voorstel aan de vergadering: aansluiting bij het bestuur van de SPV, De Federatie
Techniek en het bestuurlijk overleg van de VO raad aangaande het vmbo.
Keuze innovatieprojecten
Ineke Veerkamp geeft aan dat er een nieuwe regio indeling is en dat er op 20 maart
een Landelijke studiedag voor alle leden wordt georganiseerd.
Vanuit de zaal komt de vraag of deze datum wel handig is ivm het CSPE.
Voor regio midden is de bestuurder in de contacten Joost Heystek. Voor regio zuid is
de bestuurder Jacques Wilbers en voor regio Noord wordt de vertegenwoordigend lid
vanuit het bestuur de heer Rolf Mulder.
De ALV gaat akkoord met de regio indeling en de vertegenwoordigende vb=bestuursleden.
De afgevaardigden van ISW geven aan dat deze grens voor hen ongelukkig uitpakt.
Ineke Veerkamp geeft aan hierover nog contact met hen op te nemen.
Nieuw aan de dienstverlening is het onderdeel “innovatieve projecten”. Deze worden
toegelicht en in subgroepen geprioriteerd. Een aantal aanwezigen geven aan deze
projecten rustig met hun team willen bespreken. De aanwezig leden doen wel een
eerste prioritering. Deze wordt vooralsnog geprioriteerd.
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 hier sterk voor maken. Een systeemwijziging is nodig.
De inventarisatie ziet er als volgt uit (H=hoge prioriteit)
A: 10 (H)
B: 1 (H)
C: 11 (H)
D: 10 (H)
E koppelen aan elkaar
G: 7: docenten bij elkaar zetten en koppelen aan een platform.
H: 7 (H)
I: 10 (H)
J: ICT: 9 (H)
K: 4 (hoort) bij de dienstverlening.
L:
Nieuwe projecten die zijn geopperd:
• De GL_TL Vakroute nader uit te werken: 5x H.
• Keuzedeel ZZP- achtige vaardigheden: 6 x H.
Begroting
Ton de Groot licht vanuit het bestuur het overzicht van inkomsten en uitgaven toe. De
leden gaan akkoord met dit overzicht en besluiten voor het schooljaar 2017-2018 de
bijdrage van de scholen op € 4100.- te handhaven.
Het toegevoegde project- en activiteitenplan m.b.t. de samenwerking van vakcolleges
met het mbo in de regio aangaande de ontvangen subsidie wordt besproken en vastgesteld. Daarbij worden de inkomsten vastgesteld op € 201.400.- en de uitgaven op
€ 204.572.De leden gaan akkoord met dit overzicht, waarmee e.e.a. wordt vastgesteld.

De vereniging kent geen ondernemersbelang en geen commercieel belang. De inkomsten worden ingezet om het contributiemodel met de daaraan gekoppelde activiteiten
door een beperkt aantal adviseurs uit te voeren per regio.
De leden gaan met dit overzicht en besluit akkoord.
Als de ledenvergadering akkoord gaat worden er nieuwe aansluit-overeenkomsten opgesteld en verstuurd naar de aangesloten vakcolleges. De leden van de vereniging
gaan akkoord en niemand is tegen.
Voor het schooljaar 2017-2018 wordt de begroting besproken.
Besluit: De leden gaan akkoord na toelichting door bestuurslid Ton de Groot.
Vraag vanuit de zaal: indien meer VC is er dan meer speling in de begroting?
Antwoord: Indien scholen er bij komen, dan geeft dat enige ruimte in de uitvoering
van de activiteiten.. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen.
Besluit: de gestopte vakcolleges worden benaderd door de adviseurs en bestuursleden
aangaande nieuwe aansluiting.
Vraag vanuit de zaal: Deze begroting is voor 1 jaar. Is er gedacht aan een meerjarenbegroting?
Antwoord: voor nu zijn wij al content met deze sluitende begroting; Hij is realistisch
en verantwoord.
De volgende ledenvergadering in 2018 komen wij met een plan voor de volgende jaren. Als een aangesloten vakcollege extra activiteiten en ondersteuning wil, dan zal dit
extra gefactureerd worden.
Afsluiting
Oproep aan de belangenbehartigers van de vereniging: graag aandacht voor de uitbreiding van het onderwijs aanbod in meer praktisch en gericht op excellent vakmanschap voor jaar 1 en 2 VC financiering (a la de bovenbouw) m.b.t. inventaris, scholing
technisch personeel enz..
Jenny Oldenhuis geeft aan dat vanaf september 2017 Rita van Valkengoed beschikbaar is voor de ledenadministratie en hoopt dat de middag gebracht heeft wat de leden ervan verwacht hadden. De leden worden voor het diner uitgenodigd, geheel verzorgd door de afdeling HBR van het VC Maarsbergen.
Zij geeft aan dat de leden een presentje (gemaakt door leerlingen van leerjaar 1) mee
krijgen. Een bakje met zaadjes met de gedachte van “groeien en bloeien”. dit is zelf
door deze leerlingen bedacht.

