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Algemene Ledenvergadering 
 

Online 
Donderdag 17 september 2020, 14:15 – 15:15 uur 

 
Verslag 

 
1. Welkom en vaststelling van agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom en start de vergadering. Helaas kon de ALV dit jaar niet 
ingepland worden tijdens de ORD. We zijn blij dat we nu in september bij elkaar kunnen zijn 
online. De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 

 
2. Verslag ALV VOR 2019 

Het verslag wordt aangenomen. 
 

3. Mededelingen 
 De ORD werd dit jaar gecanceld als gevolg van de landelijke maatregelen. De 

organisatie uit Utrecht is bereid om de ORD in 2021 te organiseren. Er wordt nog 
gekeken op welke manier dat het beste mogelijk is. Dit hangt onder andere af van de 
ontwikkelingen rondom de beperkende maatregelen. I december komt de call for 
proposal uit. Auteurs van proposal voor de afgelaste ORD in 2020 komen in aanmerking 
voor presentatie in 2021. 

 Helaas konden we de prijzen in 2020 ook niet uitreiken. Alle prijzen, dissertatieprijs, PS-
prijs en begeleidingsprijs, voor 2020 en 2021 worden uitgereikt bij opening van ORD in 
2021 

 ORD in 2022 wordt georganiseerd in Hasselt (België), en in 2023 in Amsterdam. 
 De ECER vindt komend jaar plaats in 2021 in Geneve. 
 WERA focal meeting vindt in 2021 plaats in Santiago de Compostella. 

 
4. VOR Jaarverslag 2019-2020 

De secretaris ligt twee punten toe. 
 Bij samenstelling van het bestuur blijft gelijk aan vorig jaar. 
 Het totaal aantal leden van de VOR per 1 januari 2020 is 429. Dit is van gelijke order van 

grootte als het jaar daarvoor, maar substantiële laag ten opzichte van de jaren daarvoor. 
 

5. Pedagogische studiën 
Dr. Martine Braaksma en prof. Eddie Denessen zijn de voorzitters van de redactieraad van 
PS. De secretaris van PS, dr. Hans Luyten zal stoppen als redactiesecretaris. Hij zal wel als 
lid van de redactieraad betrokken blijven. Geïnteresseerden voor de vacature van 
redactiesecretaris kunnen zich melden bij Eddie en Hans. De kopij in 2020 was vergelijkbaar 
met het jaar ervoor, en de voorzitters roepen iedereen op om hun manuscripten in te dienen 
bij PS. Eind van dit jaar zal er een Lustrumnummer verschijnen in PS. Lustrumactiviteiten die 
zouden plaatsvinden tijdens de ORD zijn uitgesteld. De prijs voor beste artikel uit jaargang 
2019 zal volgend jaar tijdens de opening van de ORD uitgereikt worden. 

 
6. Financiën 

De Kascontrolecommissie geeft de penningmeester complimenten voor zijn werk. Er zijn geen 
onregelmatigheden ontdekt en alle vragen van de kascontrolecommissie konden door de 
penningmeester beantwoord worden. 
 
De penningmeester ligt de afrekening 2019 toe: De bestuurskosten zijn dit jaar laag, de 
Holland happening heeft minder gekost dan gepland, en de divisies blijven activiteiten 
organiseren. De subsidie voor PS is binnengekomen voor de komende jaren. Naar 



 

2 
 

verwachting zal in het jaar 2020 het aantal betalende leden flink dalen vanwege de 
gecancelde ORD. Facturen naar de leden zijn verstuurd en de hoop is dat er toch een groot 
deel van de leden hun contributie voldoen dit jaar. 
 
Suggestie is om na te denken over andere lidmaatschapsvormen, zoals meerjarige 
lidmaatschappen zoals ze bij andere ‘learned societies’ hebben. 
 
De vraag wordt gesteld waarom er een grote reservering gedaan wordt voor divisies. Deze 
wordt niet opgemaakt. De penningmeester antwoord dat we de mogelijkheid open willen 
houden dat divisies veel organiseren en daar de financiële ruimte voor hebben. Diverse 
divisies organiseren veel activiteiten die niets kosten, bijvoorbeeld door ruimte te gebruiken 
binnen de eigen instellingen. Als een divisie geen kosten maken, betekent dat nog niet dat ze 
activiteitloos zijn. 
 
De afrekening 2019 en begroting 2020 worden goedgekeurd. 
 
Perry den Brok wordt bedankt als lid van de kascontrolecommissie. Jaap Schuitema blijft nog 
een jaar lid en Anna van der Want wordt nieuw lid van kascontrolecommissie. 
 

7. Samenstelling bestuur 
Dit jaar zijn er geen wisselingen binnen het algemeen bestuur van de vereniging. 
 

8. Naamswijziging divisie M&E 
De voorzitter van de divisie M&E licht het voorstel tot naamswijziging toe. De divisie kent een 
teruglopend aantal leden, en is op zoek naar passende activiteiten. Inhoudelijke verbreding 
naar beoordeling en assessment past bij de huidige focus op methode en evaluatie van 
onderwijs. De divisie stelt voor om de naam te wijzigen in divisie Assessment, Methode & 
Evaluatie (AME). 
Na beraad stemt de vergadering unaniem (16 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen) in met het 
voorstel en is naam van de divisie gewijzigd. 
 

9. Rondvraag 
Om 15:18 uur sluit de voorzitter de online vergadering. 


