
NIEUWSBRIEF  

De stichting heeft tot doel een 
platform te zijn waar leiding-
gevenden binnen het vwo 
elkaar kunnen ontmoeten en 
ondersteunen bij de verdere 
ontwikkeling van het vwo. Op 
de W in Platform vWo wordt 
bewust een accent gelegd.  
Het platform wil onder andere 
graag een verbindende scha-
kel zijn tussen vraag en aan-
bod door het organiseren van 
zinvolle bijeenkomsten 
en  gesprekspartner zijn voor 
organisaties en overheden.  

Nog niet aangesloten bij  het Platform vWo?   
Meld u dan aan via de website www.platformvwo.nl en u krijgt de nieuwsbrieven.  

7 april 2016  

Studiemiddag in samenwerking met ICLON:  

‘Succesvolle aansluiting met het wo’  
 

Beste collega’s, 

Hoe doen onze oud-leerlingen het op het wo? Hoe kunnen we ze zo voorbereiden op 
hun studie dat ze het belangrijke eerste jaar succesvol doorlopen? Welke variabelen 
bepalen het studiesucces eigenlijk?  

Wetenschappelijk onderzoek van dr. Maartje van den Boogaard, werkzaam bij het 
ICLON (Universiteit Leiden), heeft een aantal heel duidelijke factoren opgeleverd, 
waarvan zeker is dat die er echt toe doen. Het studiesucces neemt aanzienlijk toe als 
die factoren optimaal zijn. En voor een groot deel ligt de voorbereiding daarvoor bij 
het vwo, bij ons dus. 

Maartje van den Boogaard wil heel graag de uitkomsten van haar onderzoek met ons 
delen en in gesprek gaan over wat die voor het vwo kunnen betekenen.   

Het programma, met name bedoeld voor leidinggevenden in het vwo, ziet er als volgt 
uit: 

13.30 Inloop met koffie en thee 

14.00 Opening en toelichting programma 

14.10 Plenaire presentatie door Maartje van den Boogaard van het onderzoek naar 
de succesfactoren in het eerste jaar van het wo 

15.00 Panelgesprek met vwo-examenkandidaten over de voorbereiding op het wo in 
relatie tot de gevonden succesfactoren 

15.20 Pauze 

15.40 Discussie in groepen en aansluitend plenair over de betekenis van de uitkom-
sten van het onderzoek voor vwo-scholen: hoe kunnen die concreet gebruikt 
worden? 

16.55 Afsluiting  van de studiemiddag, evaluatie van deze studiemiddag en inventari-
satie van onderwerpen voor eventuele vervolgbijeenkomsten  

 

De studiemiddag wordt gehouden in het Bonaventuracollege,  
Mariënpoelstraat 6, 2334 ZC Leiden.   

Stichting Platform vWo  www.platformvwo.nl    Februari 2016 

Aanmelden 

Stuur een mail naar: 

info@platformvwo.nl 

Vermeld daarin uw naam, naam 
van de school en uw functie.  
U krijgt dan via mail een factuur 
toegestuurd voor de kosten van 
de studiemiddag. Deze bedragen 
€ 50,-. Als dit bedrag is bijge-
schreven, is de aanmelding defini-
tief. 
   



Bestuurslid 
gezocht 
Het bestuur van Stichting 
Platform vWo bestaat uit 
leidinggevenden in het 
vwo.  

We streven naar een be-
stuur van zeven perso-
nen. 

Het bestuurslidmaat-
schap is een onbezoldig-
de functie. 

Momenteel is er één va-
cature, doordat een be-
stuurslid van functie is 
veranderd in haar school. 

Hebt u belangstelling om 
mee te werken aan het 
verder opbouwen van de 
activiteiten van het plat-
form door lid van het be-
stuur te worden? Stuur 
dan een mail naar  
info@platformvwo.nl. 
Vermeld in de mail uw 
persoonlijke gegevens, 
waar u werkzaam bent, 
uw functie en wat uw mo-
tivatie is voor het deelne-
men aan het bestuur. 
We nemen dan contact 
met u op.  

Uiteraard kunt u via ge-
noemd mailadres ook 
eerst nadere informatie 
opvragen. 

Terugblik  conferentie  

Het bestuur van Platform vWo bestaat uit vrijwilligers en het is niet te 
doen om naast het gewone werk ook nog de hele logistiek van confe-
renties te verzorgen. Genoemde conferentie en die van vorig cursus-
jaar werden dan ook georganiseerd in samenwerking met APS.   

APS heeft veel deskundigheid in huis. Een deel van de mensen daar 
vormt samen een vwo-groep, die zich op allerlei manieren met het 
vwo bezighoudt. De expertise van deze groep en de beschikbaarheid 
van het secretariaat van APS maakten een samenwerking voor de 
hand liggend.  

Helaas heeft APS moeten besluiten zijn activiteiten te gaan afbouwen 
en zal het in mei 2016 ophouden te bestaan. De groep waar het plat-
form mee samenwerkt, gaat echter voor een deel als zzp’ers aan de 
slag en blijft als groep zijn expertise beschikbaar stellen voor het vwo. 
Of en hoe de samenwerking tussen deze groep en het platform vorm 
gaat krijgen, is nu nog niet bekend. De contacten zijn er. 

In samenwerking met  stichting APS heeft Platform vWo de con-
ferentie georganiseerd met als titel ‘Vwo-onderwijs: goed voor-
bereid(en) op de toekomst’.  

Deze conferentie is gehouden op 12 november 2015 en vanwe-
ge de grote belangstelling herhaald op 10 februari 2016.  

De terugkoppeling van de deelnemers via het evaluatieformulier 
was voor het overgrote deel positief te noemen. Daar zijn we blij 
mee. Op de vraag op welke manier men het liefst ziet dat het 
Platform vWo bijeenkomsten organiseert, komt heel vaak naar 
voren dat kleinschalige en meer regionale bijeenkomsten wen-
selijk zijn. Allerlei thema’s worden daarvoor aangedragen.  

Het bestuur van Platform vWo wil daarom naast een jaarlijkse 
landelijke conferentie ook regionale bijeenkomsten gaan beleg-
gen. We richten ons daarbij in eerste instantie op de leidingge-
venden in het vwo. 

Als u zich aanmeldt op onze website, houden we u op de hoog-
te van onze plannen en activiteiten. 

Samenwerking met APS 


