Algemene Ledenvergadering VOR
29 juni 2017 in Antwerpen
Verslag
1.

Welkom en vaststelling van agenda
De voorzitter verwelkomt iedereen en stelt de agenda vast.

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering VOR 2016
Er zijn geen opmerkingen. De voorzitter stelt het verslag vast.

3.

Mededelingen
• De komende ORD (2018) vindt plaats in Nijmegen. Divisies worden net als eerdere jaren betrokken in
het reviewproces voor de ORD.
• Werkgroep Implementatie Sectorplan Onderwijswetenschappen (WISO): Alle opleidingen heten vanaf
nu “Onderwijswetenschappen”. De gezamenlijke onderwijsvisitatie bij de opleidingen
onderwijswetenschappen zijn van start gegaan. Verder is er een Kennisinfrastructuur Pamflet
uitgebracht in samenwerking met partners (PO-raad, VO-raad, VSNU, en anderen). Belangrijke
gezamenlijke aandachtspunten beschreven in dit pamflet zijn meer investeringen in onderwijs en
onderwijswetenschappen en het oprichten van kenniswerkplaatsen. Het pamflet wordt besproken
tijdens een sessie op ORD 2017.
• Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Er is een Route opgezet gericht op Onderwijs en Jeugd.
Binnenkort wordt meer bekend gemaakt.

4.
VOR-Jaarverslag 2016
In het jaarverslag staat beschreven de stand van de ledenaantallen en activiteiten georganiseerd door
vereniging en divisies. Hoogtepunten van afgelopen jaar zijn het Open Access online publiceren van artikelen in
Pedagogische Studiën vanaf januari 2017, de re-styling van de verenigingswebsite.
5.
Pedagogische Studiën
Het is niet meer mogelijk om de hoge kwaliteit van artikelen in Pedagogische Studiën (PS) te handhaven met
lage kopij. Daarom stelt de redactie voor om PS tweetalig te maken. De vergadering stelt vragen aan bestuur en
redactie om meer inzicht te krijgen in de consequenties van deze beleidsstap:
- Kwamen er publicaties voor in andere contexten dan NL-context? In het verleden zijn zeer beperkt
publicatie in andere niet-Nederlandstalige contexten gepubliceerd.
- Aanname is dat kwaliteit en kwantiteit toeneemt met deze maatregel. Maar hoe weten we eigenlijk
dat deze maatregel zo gaat werken? Zijn er indicaties dat dit gaat werken? De redactie heeft
gesproken met begeleiders van promovendi en andere onderwijswetenschappers en hebben een
goede indicatie dat de kopij door deze maatregel zal gaan toenemen. Het komende jaar zullen de
redactie en het bestuur de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van
indieningen volgen.
- Worden special issues dan Nederlands- of Engelstalig? Dat wordt een pragmatische keuze van editors
van de special issues. Toekomstige special issues kunnen tweetalig zijn.
- Wat heeft het taalgebied met de impact factor te maken? PS is opgenomen in de Thomson Reuters
index, waaraan de impact factor gekoppeld is, omdat PS een wetenschappelijk tijdschrift is met
een regionale betekenis in de Nederlandstalige contexten.
- Is deze beleidsstap een tussenstap naar volledig Engelstalig? Nee, het is zeker niet de bedoeling van
redactie en bestuur om van PS een Engelstalig tijdschrift te maken. Onder ander ook omdat de
Nederlandse-context van PS artikelen een eis was bij de opname in SSCI Thomson Reuters index
en toekenning van impact factor.
De tweetaligheid van PS wordt ingevoerd onder de condities dat PS opgenomen blijft in de Thomson Reuters
index met behoud van impact factor.
6.

Financiën VOR
1

•
Verslag Kascommissie: De kascontrolecommissie (Ellen Jansen en Anton Bequin) geeft complimenten
voor de heldere financiële stukken. De commissie heeft enkele vragen gesteld aan de penningmeester over de
opgenomen kruispost (gelden die in 2016 zijn binnengekomen, maar gereserveerd waren voor 2015). Deze zijn
opgehelderd door de penningmeester. Ellen Janssen wordt met dank voor haar inzet gedechargeerd van haar
taken. Martijn Meter meldt zich aan als nieuw lid van de kascontrolecommissie.
•
Verlies- en winstrekening VOR 2016: De penningmeester geeft toelichting op de winst- en
verliesrekening:
- De productiekosten PS zijn lager als gevolg van het dubbelnummer (PS 5/6 2016) en kosten die nog
betaald moeten worden.
- ORD kosten zijn hoger dan begroot, want er zijn reeds kosten gemaakt voor ORD2018.
- NRO heeft naast de reguliere jaarlijkse subsidies aanvullende subsidie gegeven voor de overgang van
PS naar OA.
- De inkomsten voor PS zijn fictief en een afspraak die al jaren geleden gemaakt zijn. Inkomsten van PS
komen uit de contributies van de leden.
•
Begroting VOR 2017: De penningmeester geeft toelichting op de begroting voor 2017:
- De productiekosten voor PS worden lager in 2017 als gevolg van overgang naar online publiceren van
artikelen.
- De divisies worden aangeraden om veel activiteiten te blijven organiseren, omdat deze activiteiten de
voordelen van lidmaatschap van de vereniging vergroten.
- Er zijn eenmalige kosten gemaakt voor website VOR en PS. Deze komen uit de reserves van de
vereniging.
Vanuit de vergadering komt de vraag naar voren of het bestuur meer regie kan voeren op de divisieactiviteiten.
Het Dagelijks Bestuur gaat dit met het Algemeen Bestuur van de vereniging, bestaande uit de divisievoorzitters,
bespreken. Ook de representatie van divisies op de website wordt besproken op volgende
bestuursvergadering.
7.
Samenstelling VOR-bestuur
Er wordt in tegenstelling tot wat op de agenda staat geen nieuwe voorzitter van de divisie HO voorgesteld. De
positie is momenteel nog vacant.
Wilfried wordt na beraad van de Algemene Ledenvergadering unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de
VOR
8.
Verdere beleidsvoornemens VOR
De voordelen van de vereniging worden heroverwogen en mogelijk bijgesteld. Hierbij staat voorop dat de
vereniging levendig moet blijven om leden aan zich te blijven binden. Goede praktijken en activiteiten vanuit
divisies kunnen hierin een mooie rol spelen. Meer voordelen van lidmaatschap van een divisie kan zijn
bijvoorbeeld, community building door nieuwsbrieven, samenwerking tussen divisies.
Er wordt gestreefd om een koppeling te maken tussen contributie VOR en registratie ORD als een mogelijke
methode om de leden aantal vast te houden. Wat de mogelijke consequenties zijn voor de diverse doelgroepen
(promovendi etc.) wordt overwogen.
Het bestuur zal de voortgang van zowel de Nationale Wetenschapsagenda en de Werkgroep Implementatie
sectorplan Onderwijswetenschappen op de voet volgen.
9.
Rondvraag
Een tweetal vragen komt ter tafel:
- Is het mogelijk dat de vereniging een rol gaat spelen in de ethische toetsing van onderwijsonderzoek
dat plaatsvindt buiten de universiteiten? Het bestuur is over ethische toetsing van onderzoek in
gesprek met ICO en NRO. Hierbij zal ook meenemen worden de ethische toetsing van studies
buiten de universiteiten.
- De divisie BBV geeft aan dat geeft aan dat de ledenadministratie niet lijkt te kloppen. Dit wordt buiten
de vergadering om geverifieerd en waar nodig hersteld.
Monique wordt bedankt voor haar inzet als voorzitter van vereniging.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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