Algemene Ledenvergadering VOR
Donderdag 14 juni 2018 te Nijmegen
Verslag
1. Welkom en vaststelling van agenda
De voorzitter verwelkomt iedereen en stelt de agenda vast.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering VOR 2017
Er zijn geen opmerkingen. De voorzitter stelt het verslag vast.
3. Mededelingen
• De komende ORD (2019) vindt plaats in Heerlen. In 2020 wordt de ORD
georganiseerd in Utrecht.
• Dit jaar werd de VOR contributie voor nieuwe leden geint bij de ORD registratie. Ook
tijdens komende ORD’s zal de VOR contributie gekoppeld worden aan de registratie
van de ORD.
• ECER zal dit jaar (2018) plaatsvinden op 4-7 september in Bolzano, Italië en in 2019 in
Hamburg, Duitsland.
• De WERA annual focal meeting vindt plaats op 3-5 augustus in Cape Town, South
Africa
• Het bestuur is bezig met het doorvoeren van maatregelen om te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder andere de volgende
zaken worden geïmplementeerd: reductie van persoonsgegevens, Reductie aantal
verwerkers, verwerkingsregister, privacy statement VOR op website, informed
consent voor gebruik van persoonsgegevens voor nieuwe leden en mogelijkheid tot
wederopzegging in mails.
• Werkgroep Implementatie Sectorplan onderwijswetenschappen (WISO). Een
onderzoeksvisitatie van onderwijswetenschappen is aanstaande. Daarnaast worden
initiatieven ontplooid om de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. Er wordt
binnenkort een sectorplan Sociale Wetenschappen opgesteld. We hopen dat de
onderwijswetenschappen hierin haar positie kan versterken.
4. VOR-Jaarverslag 2017
In het jaarverslag staat beschreven de stand van de ledenaantallen en activiteiten
georganiseerd door vereniging en divisies. Hoogtepunten van afgelopen jaar zijn de
mogelijkheid om Engelstalige manuscripten in te dienen bij Pedagogische Studiën en de
koppeling van VOR contributie aan ORD registratie.
5. Pedagogische Studiën
De mogelijkheid om naast Nederlandstalige ook Engelstalige manuscripten in te kunnen
dienen bij PS heeft nog niet evident geleid tot een verhoging van het aantal indieningen.
Komend jaar zal de redactie het aantal indieningen blijven monitoren om een evaluatie te
kunnen geven van het effect van de beleidswijziging. Verder wordt een aantal activiteiten
ontplooid, waaronder flyer en pre-conference workshop tijdens deze ORD, om PS onder de
aandacht te brengen onder potentiele auteurs.
Vanuit de vergadering komt de wens naar voren om een mail te ontvangen bij verschijning
van een nieuw nummer van PS. Dit kan en wordt doorgeven aan de ledenadministratie.
6. Financiën VOR (bijlage 4)

•

•

•

De kascontrolecommissie (Anton Bequin en Martijn Meter) geeft complimenten voor
de heldere financiële stukken. De commissie heeft enkele vragen gesteld aan de
penningmeester over kosten die over de jaren heenlopen (kosten die in 2017
gemaakt zijn, maar waarvan de rekening in 2018 betaald gaat worden). Deze kosten
zijn opgehelderd door de penningmeester en afspraken zijn gemaakt over hoe
hiermee om te gaan in komende jaren. Anton Bequin wordt met dank voor zijn inzet
gedechargeerd van zijn taken. Perry den Brok meldt zich aan als nieuw lid van de
kascontrolecommissie.
De penningmeester geeft toelichting op de verlies- en winstrekening 2017. De kosten
die gemaakt zijn in 2017 voor het bestuursbureau (ledenadministratie) worden in
2018 betaald. Verder zijn er enkele eenmalige kosten betaald in 2017 (waaronder
website van VOR en PS). De kosten voor de jaarlijkse Holland Happening tijdens
AERA lijkt dit jaar erg hoog, maar wordt vertekend door de nog te innen gelden van
sponsoren. Het resultaat is dit jaar negatief. Dit wordt opgevangen door de reserves.
De penningmeester presenteert de Begroting 2018. Deze wordt zonder aanvulling
geaccepteerd.

7. Samenstelling VOR-bestuur
Antoine van den Beemt (ICT), Eddie Denessen (OS) en Didi Griffioen (HO) worden na beraad
van de Algemene Ledenvergadering unaniem gekozen tot lid van het Algemeen Bestuur van
de vereniging.
Pierre Gorissen, Wiel Veugelers en Martin Mulder worden bedankt voor hun jarenlange inzet
voor de vereniging.
8. Rondvraag
De voorzitter bedank alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De
vergadering wordt 10 minuten voor tijd afgesloten zodanig dat ieder tijdig bij de volgende
sessies kan aansluiten.

