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Conceptnotulen BESTUURLIJK OVERLEG LVV 
 
KENMERK:  10-19 

DATUM:  30-9-2019 

TIJD: 16.00 – 19.00 uur 

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

AANWEZIG:             De heer E. van den Hooven, de heer R. Mulder en de heer F. Out  

AFWEZIG: De heer J. Wilbers (mkg), mevrouw J.H. Oldenhuis (mkg). 

ADVISEUR: J. van de Grift 

COÖRDINATIE:  I. Veerkamp 

NOTULISTE: R. van Valkengoed 

 
 
1. Opening 

Door drukke roosterwerkzaamheden is JO verhinderd, mogelijk schuift zij later aan. 
         JvdG neemt de honneurs waar en  opent de vergadering en heet allen welkom.  
 
2. Vasstelling concept notulen vergadering van 06-05-2019 

Pag. 2, punt 5: Er is nog geen contact geweest met Richard van Hooijdonk.  
 
Besluit: JVDG neemt contact op met JO voor een evt. vervolgafspraak met Richard van 
Hooijdonk  
 
Pag. 3: Actielijstlijst:  Onderzoeksvraag telefonisch contact met het Kohnstamm instituut over 
mogelijkheden. 
 
Besluit: JvdG neem contact op met het Kohnstamm instituut 
 
Notulen zijn akkoord met dank aan RV en wordt geplaatst op de website. 

   
3. Mededelingen (I) 
- Nieuws en informatie uit de Federatie Techniek (Rolf Mulder) en besluitvorming 

lidmaatschap. 
RM geeft toelichting op zijn ingezonden e-mail (bijlage 2 bij overleg) aan het bestuur. Er blijkt 
nog 40 miljoen beschikbaar te zijn, verdeling is nog niet duidelijk.  
Besproken:  
- Geld nog niet toegekend, besluitvorming hierover komt later. 
- Indalen mbo in vmbo, conform wetvoorstel. 
- Lidmaatschap continueren? RM is kritisch, maar het is wel goed om het lijntje met de 

Federatie Techniek  te hebben. 
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Besluit: Lidmaatschap tot 1 augustus 2020 continueren  en daarna opnieuw evalueren. 
 

- Nieuws vanuit de Stichting Platforms Vmbo  
Toelichting door JvdG, zie ook de bijlage visiestuk bovenbouw vmbo. 
 
Besproken: 
- Visie op vmbo / mbo 
- Doorlopende leerlijnen 
- Curriculum.nu 
- PO – VO – MBO. Havo / VWO ontbreekt.  E.e.a. gericht op AVO. 
 
Besluit: JvdG reageert op visiestuk van SPV over de bovenbouw van het vmbo en stuurt alle 
bestuursleden de reactie per mail toe. Na reacties wordt het stuk doorgestuurd naar het SPV. 
  

- Nieuws vanuit het bestuurlijk overleg vmbo VO Raad (Jenny Oldenhuis) 
Toelichting door JvdG, waarbij gerefereerd wordt aan de stukken die JO aan de 
bestuursleden heeft gestuurd. 
 

- Toevoeging leden mavo aan LVV (bestand), waarbij deze leden dezelfde ondersteuning en 
activiteiten krijgen aangeboden conform het contributiemodel. 
 
Besluit: Muriel Daal inventariseert welke scholen bezig zijn met vakmavo/havo. RV draagt 
zorg voor aanpassen bestand mavo/havo. 
 

- Advies en training Vakroute expert Vakmavo Bonaire 16 okt-25 okt  
Toelichting IV 
Mavo wordt d.m.v. trainingen ontwikkeld naar vakmavo. 
Op Curaçao blijkt  eveneens interesse voor het model vakroute van de vakcolleges. 
 
Besluit:  Registreren van vakroute-experts door de adviseurs in aangesloten scholen +  
agenderen volgende vergadering. 
 

- Opdracht bij TCV om vakwerkplan voor techniek op te stellen door Matthijs Scheer 
Toelichting door IV 
 
Besluit: agenderen volgende vergadering. 
 

- Bezoek 2 oktober Henk van Ommen van Platform Havo ivm Vakhavo door JvdG, IV en RB/JO 
 
Besluit: Verslaglegging overleg agenderen volgende bestuurlijke overleg. 

 
 

4. Bespreken en vaststellen begroting en realisatie 2018-2019                         
Toelichting door JvdG 
- Ondertekend door aanwezige bestuursleden, 

 
Besluit: ondertekening door JO en JW wordt verzorgd door RV. 
 

- Instellen kascontrolecommissie 
 
Besluit: bestuursleden en JvdG benaderen leden Vakcolleges om zitting te nemen in de 
kascontrolecommissie. 
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- Besluit: Accordering tijdens ALV van 26 mei 2020 

 
5. Organisatie en inhoud 3 regionale studiedagen                                                                  

Toelichting door IV 
Brainstorm over vorm, inhoud. 
Transparant overzicht deelname kosten 

         Aanwezige bestuursleden zijn bij deelname vrij van betalingsverplichting. 
Lijst scholen aanwezigen 2018 en 2019  
 
Besluit: kaders identiek voor alle regio’s, Opzet soortgelijk aan voorgaande studiedagen, 
programma LVV met input van gastschool. Uitwerken plannen gereed in oktober. 
 
Besluit: Landelijke bekendmaking, zodat indien gewenst alle 3 de studiedagen gevolgd kunnen 
worden. 
 
Besluit: Kosten Studiedag 110 euro. Bestuursleden gratis deelname, workshopgevers gratis 
deelname, organiserende school : deelnemers 75 euro + raamwerk studiedagen beschikbaar en 
bespreekbaar op bestuurlijk overleg LVV in november. 

 
6. Document speerpunten BB en KB onderwijs 
- Opmerkingen tijdens de ALV van 27 mei 2019 zijn verwerkt 
- Welke stappen worden er nu verder gezet? 
- Met welke organisaties en personen wordt er gesproken?        
Besproken: Tekstueel praktijk onderwijs omzetten naar praktisch onderwijs. 

 
Besluit: Zin aanpassen over het entreerecht. 
 
Besluit: Uitnodigen Dhr. Jan van Nierop.  Inplannen afspraak RV met aanwezig JO, JW, RM, 
JvdG en Ton de Groot. 

                                                                                                                                                                                      
 

7. Activiteiten in de regio’s Oost, West en Zuid          
(mondelinge toelichting Rolf, Jacques, Frank) 
- RM: interview met aantal docenten VCM: hoe krijgen zij het voor elkaar het examen derde 

jaar? Tevens interessant voor de Nieuwsbrief. 
- FO: goed overleg met M. Scheer 
- IV: VR in school,  content ontwikkelen VR brillen. 8 à 10 deelnemers regio Zuid. 

 
Besluit: content ontwikkelen VR in school. Voor belangstellende scholen. Cursusgeld 650 
euro voor 4 bijeenkomsten.  
 
Besluit: Extra uren IV worden verrekend in cursusgeld. 
 
Besluit: hosting met andere scholen kosten: bescheiden bedrag. 

 
- Concept jaarplan 2019-2020 

Wordt besproken op het bestuurlijk overleg van november 2019. 
 

- Jaarplanning 2019-2020 
Toelichting RM en JW 
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8. Rondvraag en sluiting 
- Allen actief rondom STO en in relatie met de vakcolleges. 
- Bestaansrecht LVV: hoe verhoudt zich dit met STO en op welke wijze kan men elkaar 

versterken? 
- Vakwerkplan techniek FO samen met M. Scheer. 

 
 

JvdG sluit het bestuurlijk overleg om 17.29 uur 
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Actielijst 30-9-2019 

 

Agendapun

t 

Actie  Wie  Wanneer  Afgehandeld  

 Aangeven welke 

onderwerpen er aan de orde 

zijn in zijn/haar regio 

Vertegenwoordige

nd bestuurslid 

Voor elke 

bestuursvergad

ering 

 

 Overleggen onderwijsveld 

vmbo 

Bestuursleden   

 Onderzoeksvraag telefonisch 
contact met het Kohnstamm 
instituut over 
mogelijkheden. 
 

JvdG Oktober 2019  

 Speerpunten BB/KB Bestuursleden ALV  

2. Vervolgafspraaak Richard 
van Hooijdonk 

JO en JvdG   

3. Evalueren of lidmaatschap 
Federatie Techniek zinvol is 

Bestuursleden September 2020  

3. Toesturen nieuws naar 
bestuursleden vanuit 
Stichting Platforms Vmbo 

JvdG z.s.m.  

3. Inventariseren welke scholen 
bezig zijn met vakmav/havo. 
Bestand aanpassen. 

M. Daal 

RV 

  

3. Agenderen volgende 
vergadering: Registreren 
vakroute-experts 

JvdG   

3. Verslaglegging overleg 
Platform Havo en H. van 
Ommen 

IV   

4. Ondertekening begroting en 
realisatie door JO en JW  

RV   

4. Benaderen leden 
Vakcolleges om zitting te 
nemen in de 
kascontrolecommissie. 

JvdG 

Bestuursleden 

  

4. Accorderen begroting en 
realisatie  

 ALV  

5. kaders identiek, Opzet 
soortgelijk aan voorgaande 
studiedagen, programma 
LVV met input van 
gastschool. 
Plannen uitwerken. 

Adviseurs Oktober  

5. Landelijke bekendmaking, 
zodat indien gewenst alle 3 
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de studiedagen gevolgd 
kunnen worden. 
 

5. Kosten Studiedag 110 euro. 
Bestuursleden gratis 
deelname, workshopgevers 
gratis deelname, 
organiserende school : 
deelnemers 75 euro 

   

6. Zin aanpassen over het 
entreerecht in document 
Speerpunten BB en KB 
onderwijs. 

   

6. Uitnodigen Dhr. Jan van 
Nierop.   

RV   

7. Content ontwikkelen VR in 
school. Cursusgeld 665 euro 
voor 4 bijeenkomsten.  

IV   

7. Extra uren IV worden 
verrekend in cursusgeld. 

   

7. hosting met andere scholen 
kosten: bescheiden bedrag. 

   

 


