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VERSLAG BESTUURLIJK OVERLEG LVV 
 
KENMERK:  9-19 

DATUM:  6-5-2019 

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 R. Mulder, de heer F. Out en 

de heer J. Wilbers 

AFWEZIG: De heer E. van den Hooven (mkg) 

ADVISEUR: J. van de Grift 

COÖRDINATIE:  I. Veerkamp 

NOTULISTE: R. van Valkengoed 

 
 
1. Opening 

RM vertraagd door verkeersdrukte. 
 
2. Vaststelling concept notulen vergadering van 11-03-2019   

Pag.1.  Aanvulling punt 2:  Dhr. van Breugel van het Gilde sluit niet aan bij LVV  
Correctie punt 3: Besluit: In september evalueren of lidmaatschap Federatie  
   Techniek zinvol is en wat er daadwerkelijk met de gelden  
   wordt gedaan. 

Pag.2  Punt 6:    2020-2021 beroepsroutes ontwikkelen in samenspraak met mbo. 
   

3. Mededelingen (I) 
- Nieuws en informatie uit de Federatie Techniek (RM) 

Besproken: docententekort, ketenafstemming werkgevers / onderwijs,  doorstroom naar mbo. 
Ontevreden over Federatie, voorstel gedaan, kritisch, in bestuurlijk overleg LVV van september 
bepalen of we aangesloten blijven bij de Federatie? STO is bereikt en loopt.  
 

- Nieuws vanuit de Stichting Platforms Vmbo (JW) 
Besproken: bekostiging lwoo pro, nieuwe leerweg incl. praktijkvak, STO, curriculum.nu , 
bevoegdheden.  
Ervaring overleggen positief. 

 
- Nieuws vanuit het bestuurlijk overleg vmbo VO Raad (JO) 

Besproken: actuele ontwikkelingen. Lwoo pro, rekenonderwijs, nieuwe leerweg, STO, 
docententekort.    
Actie wordt ondernomen. 
 

4. Bespreken eindrapportage uitbreiding richting vakmavo/-havo                         
(toelichting Ineke/Johan) 
- Informatie m.b.t. tot de afgelopen 3 bijeenkomsten 

Opmerkingen: JW pag. 1. Randvoorwaarden .... eerste alinea. Wordt aangepast in de bijlage door IV 
en MD. 

- Invulling contributiemodel voor vakmavo +ondersteuning aangesloten scholen in aanvulling op 
huidige model. 
Is er behoefte verder ontwikkelen van vakmavo ,  idem vakhavo. LVV bekijkt vanuit vakmanschap,    
Zinvol voor LVV ?   

- Contributie model wordt besproken op 6 mei en er wordt een voorstel geformuleerd voor de ALV 
van 27 mei. 
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Toelichting contributievoorstellen IV / JW / JO Voorstel model 1. Expertroute / kennisgeving/ 
lesmateriaal ontwikkelen / professionaliseren vakmavo. Inzet adviseurs geen Fin. ruimte  LVV.  
Betaling door gebruiker. Mogelijkheden adviseurs om e.e.a. op te zetten?  

 
Besluit: bespreken bij ALV. Optie 1. Typische activiteiten vakmavo/-havo in rekening brengen. 
Wat wordt er geboden, daarnaast huidige model handhaven inclusief de aangesloten scholen met 
vakmavo. 

 
5. Email/verzoek van Richard van Hooydonk 

Toelichting JO.   
 
Besluit: (nog) niet uitnodigen voor gesprek. 
 

6. Evaluatie landelijke studiedag op 19 maart 2019 
(mondelinge toelichting Ineke) 
Transparant overzicht deelname kosten 
O.a. bespreken of de bestuursleden ook dienen te betalen voor deelname. 
Lijst scholen aanwezigen 2018 en 2019  
 
- Geslaagde dag. Zorgen deelnemende scholen (ongeveer 35 % is deelnemer). 
- Vakcolleges on Tour, dit onderwerp komende schooljaar nader uitwerken.  ALV andere locatie met 

bezoek aan vakcollege op locatie. 
- Online uitwisselen van kennis nader onderzoeken door RM en IV 
 
 

7. Brainstorm/memo over opdracht LVV en mogelijke oprichting VMBO Raad ( RM en JvdG)          
Toelichting RM 
Voors en tegens worden afgewogen/Besproken. 
Onderlegger vanuit LVV om aan te leveren aan diverse gremia? Gaat verder dan Vakcollege. Doelgroep 
verdient aandacht.  
 
Besluit: Gemeenschappelijk stuk maken,  Speerpunten BB/KB benoemen.  Plaatsen op de agenda 
ALV, bespreken met SPV en andere partners.  

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

(mondelinge toelichting Rolf, Frank, Jacques) 
- Oost RM 

Bijeenkomst 3 scholen zeer zinvolle gesprekken 
- West FO 

26 juni naar Het Baken,   (Twijfels over onderwijskundige opzet IV) 
- Zuid JW 

Teleurstellend aantal aanwezig 4.  Besproken STO; VR in onderwijs. 
 
9. Voorbereiding ALV van 27 mei 2019  

- Voorstel contributiemodel vakmavo 
- Begroting  2019-2020 en realisatie 2018-2019. 

JW: wordt nagezonden. 
- Jaarplan 2018-2019 beeldverslag maakt interactief 
- Jaarplan 2019/2020: waarmee aan de slag?  

 Kennisdeling Sterk Techniek Onderwijs: waarin gezamenlijk optrekken?  
Zie besluit punt 7. 

 Content ontwikkelen voor VR-brillen 
 Gezamenlijk ontwikkelen keuzevak: Technologie in de zorg 

 Doorontwikkelen Vakmavo &/-havo 
 

Besluit: voor het jaarplan actuele thema’s uit de speerpunten BB/KB opnemen. 
- Content ontwikkelingen VR-brillen.   
- Vakmavo havo.  
- Technologie in de zorg.   

 
FO afwezig bij ALV ivm 100 jarig bestaan school. 
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10. Rondvraag en sluiting. 
- IV. Lesbrieven techniek, link de filmpjes kunnen niet geopend worden. Nader onderzoek is 

noodzakelijk. IV pakt dit op en er wordt gekeken naar financiële middelen om een en ander 
door te ontwikkelen. 

- Om 18.45 uur sluit JO de vergadering. 
 

 

 

Actielijst 6-5-2019 

 

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   

 Onderzoeksvraag telefonisch 
contact met het Kohnstamm 
instituut over mogelijkheden. 
 

JvdG September 2019  

 Evalueren of lidmaatschap 
Federatie Techniek zinvol is 

Bestuursleden September 2019  

4. Opmerkingen: JW pag. 1. 
Randvoorwaarden .... eerste 
alinea. Wordt aangepast in de 
bijlage  
 

IV en MD   

4. Vaststellen contributiemodel 
vakmavo/-havo 

Bestuursleden 6 mei 2019  

4. Contributiemodel: typische 
activiteiten vakmavo/-havo in 
rekening brengen. Wat wordt 
er geboden ? 

ALV 27 mei 2019  

7. Gemeenschappelijk stuk 
maken,  Speerpunten BB/KB 

Bestuursleden Reactie z.s.m. en 

agendapunt ALV 

 

9. Voor het jaarplan 2019-2020 
actuele thema’s uit de 
speerpunten BB/KB opnemen 

Bestuursleden   

 

 


