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Samenstelling 
 De samenstelling van de sectie/commissie was het afgelopen jaar als volgt:  
Ton van der Vaart (Vz), Myra Albers, Geert Bossenga, Jantine Hoep, Liliane Huge-Oostinjen, 
Ineke Koldenhof, Frank Mol, Berend Panjer, Pieter Schutz, Susanne Verkuilen, Edith Wieles, 
Sanela Zivcic,  
 
Afgelopen jaar 
Het afgelopen jaar heeft de TOA-sectie wederom een geslaagd congres georganiseerd voor 
TOA’s. Dit jaar waren we te gast bij Windesheim in Zwolle waar we weer een grote opkomst 
mochten ontvangen voor een geslaagde dag vol praktisch workshops en activiteiten. 
We hebben ook weer een brainstorm dag gehouden. Waarop we een dag lang ideeën 
uitwisselen en zaken bespreken die wat meer aandacht vragen. Een aantal zaken worden 
hieronder verder toegelicht. 
Zo blijft de TOA-sectie betrokken bij veiligpracticum.nl. De leden hebben de practica die op 
de site vernoemd staan bewerkt en aangepast, en ook aangaande de veiligheid van stoffen 
werd achter de schermen één en ander aangepast. 
Verder hebben we ons ingezet om de professionalisering van TOA’s verder te verankeren. 
Dankzij een motie van de PvdA in de tweede kamer (tot stand gekomen door een lobby van 
de FVoV en de TOA-sectie) is voorgesteld om TOA’s ook op te nemen in het lerarenregister. 
Deze motie is tot onze vreugd aangenomen. 
Tot slot houden we ons nog steeds bezig met een andere tak van professionalisering door 
middel van onderwijs en scholing. We zoeken nog steeds naar oplossingen voor het 
wegvallen van de kwalificatie TOA uit het MLO. Er wordt nu besproken hoe er op het ROC 
Midden Nederland een opleiding voor TOA’s tot stand kan komen die voldoet aan een 
kwalificatie die van een TOA verwacht mag worden. Tevens wordt er ook gezocht naar 
manieren om TOA onwikkelteams vorm te geven, eventueel in samenwerking met 
hogeschool of universiteit. 
 
We hebben dit jaar afscheid genomen van verschillende leden en zullen daarom ook 
komend jaar blijven zoeken naar versterking van de sectie 
 
Activiteitenplan 2017 
Actiepunten voor 2017: 

- Uiteraard wordt er ook in het volgende jaar weer een congres georganiseerd voor 
TOA’s. 

- Veiligpracticum.nl zal verder worden gevuld en onderhouden 
- Errata en aanvullingen voor het TOA-handboek moeten worden samengesteld en 

verkocht. 
- We hopen in onderhandeling met het ROC Midden Nederland tot een geschikte 

opleiding voor TOA’s te komen 
- Tot slot hopen we betrokken te worden in de kwalificaties voor TOA’s in het 

lerarenregister 
- Nieuwe leden voor het sectiebestuur werven. 

 
Pieter Schutz, secretaris sectie TOA 


