Het Platform Voortgezet Onderwijs-Wetenschappelijk Onderwijs (VO-WO):
Doel en werkwijze, samenstelling, werving
Aanhangsel bij de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Classici Nederland
1. Doel en werkwijze van het Platform VO-WO
Het platform fungeert als overleg- en adviesorgaan tussen de VCN, vertegenwoordigers van
het voortgezet onderwijs (VO), de universitaire vakgroepen GLTC (UL, UVA, VU, RU, RUG),
CITO en CvTE. Het platform richt zich op vragen en ontwikkelingen waarbij afstemming en
samenwerking tussen VO en WO bevorderlijk, zo niet onmisbaar, zijn voor de positie van het
onderwijs in de klassieke talen en culturen. Voorbeelden van relevante thema’s zijn:
- Positionering in reactie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zoals
curriculumherzieningen (momenteel: curriculum.nu).
- Vakinhoudelijke en vakdidactische na- en bijscholing voor docenten GLTC in het VO (bijv.
Nazomerconferentie): afstemming van vraag en aanbod.
- Aansluiting van onderwijs in de klassieken van VO naar WO en van WO naar VO.
- Eindtermen van het VO-curriculum; beoordeling syllabi, pensa en CE’s.
Het Platform brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van de VCN en aan
de vakgroepen GLTC in den lande. Het Platform komt hiertoe drie tot vier keer per jaar
bijeen.
2. Samenstelling
- Het Platform bestaat uit 10-16 leden, van wie ten minste*)
o Een lid van het bestuur van de VCN, c.q. de portefeuillehouder WO, die als
voorzitter/coördinator van het platform optreedt.
o Vijf leden namens en uit elk van de vijf vakgroepen GLTC.
o Vijf docenten uit het voortgezet onderwijs.
o Eén lid uit het CvTE.
o Eén lid uit het Cito.
o Eén vakdidacticus.
3. Zittingstermijn
- Een jaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daarna volgende jaar.
- Ieder lid van het Platform neemt in principe daaraan deel voor de termijn van drie
jaar.
- Na drie jaar kan het Platform-lid voorgedragen worden voor een nieuwe termijn van
drie jaren.
- Na drie termijnen van elk drie jaar treedt het Platform-lid af en kan pas opnieuw
zitting nemen in het Platform na drie jaar.
*)

Dubbelrollen zijn mogelijk.

-

Indien een Platform-lid tijdens de eerste zittingstijd met pensioen gaat, kan deze zich
niet herkiesbaar stellen voor een tweede termijn.
Op de website van de VCN worden de namen van de leden van het Platform
gepubliceerd mét hun jaar van aftreden.
De leden die werkzaam zijn bij Cito en CVTE zijn uit dien hoofde lid, zonder
zittingstermijn, zolang zij bij deze instellingen werkzaam zijn.

4. Wervingsprocedure
- In maart/april werven de platformleden actief opvolgers voor het/de vertrekkend(e)
platform-lid/-leden.
- Het platform doet een gemotiveerde en van een CV vergezeld gaande voordracht
van de VO-kandidaten aan het bestuur van de VCN. Het bestuur beslist vervolgens
over hun benoeming.
- Bij de werving van docenten VO wordt rekening gehouden met de volgende
uitgangspunten:
• Een goede afspiegeling van de verschillende regio’s in het land.
• Een evenwichtige verdeling van categorale gymnasia en scholengemeenschappen.
• De kandidaat heeft een afgeronde opleiding GLTC.
• De kandidaat heeft minimaal enkele jaren leservaring in de klassieke talen.
- De vertegenwoordigers van de disciplinegroepen GLTC worden door de voorzitters
van deze groepen aangewezen op verzoek van de voorzitter van VO-WO..
- De classici die werkzaam zijn bij Cito en CvTE zijn uit dien hoofde lid, zonder
zittingstermijn, zolang zij bij de instellingen werkzaam zijn. Nieuwe classici bij resp. Cito
en CvTE worden door de voorzitter van het platform uitgenodigd.
- Het VCN-bestuur ziet als eindverantwoordelijke instantie toe op het vervullen van
tussentijdse vacatures.

Samenstelling m.i.v. 1 augustus 2018:
Suzanne Adema (UvA), Hugo Koning (CvTE; ook: UL, Stanislascollege Delft), Petra Buffing
(Christelijk Gymnasium, Utrecht), Stefan Landman (Sted. Gymnasium, Utrecht), Lydia de
Leeuw van Weenen (Martinuscollege, Grootebroek), Willeon Slenders (RU), Kokkie van
Oeveren (VCN-bestuur, vakdidactica VU, St Ignatiusgymnasium, Amsterdam), Tazuko van
Berkel (UL), Remco Regtuit (RUG, Praedinius Gymnasium Groningen), Teun Tieleman (UU,
VCN-bestuur, voorzitter), Paul Visser (Mendel College, Haarlem), Emgert Zondervan (Cito).

