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VOR-VFO-PS Vergadering 
Donderdag 4 maart 2021, 16.00-17.00 uur, online 

 
VERSLAG 

Aanwezig: Redactie PS (Eddie Denessen, Martine Braaksma, Hans Luyten, Elke Struyf, Cor Sure, 
Anne van Hoogmoed); Dagelijks bestuur VFO (Katrien Struyven, Lise Speelers); Dagelijks bestuur 
VOR (Wilfried Admiraal, Renate Wesselink, Carlos van Kan, Roeland van der Rijst) 
 
1. Opening & welkomsrondje 

De voorzitter van de VOR opent de vergadering en er wordt een voorstelrondje gedaan. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Verslag vergadering maart 2020 
 Het comité voor aanbeveling van publicatievormen moet nog bij elkaar komen. Het verslag 

wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 - Martine Braaksma wordt voorzitter van de redactie, samen met Eddie Denessen. Hilde van 

Keer is gestopt als redactielid en Hans zal stoppen als redactiesecretaris, maar blijft wel in de 
redactieraad. 

 - Er hebben 4 kandidaten gereageerd op de vacante positie van redactiesecretaris. De 
gesprekken zullen binnenkort plaatsvinden. De nieuwe vergoeding zal met de 
penningmeester van de VOR voorgesproken moeten worden. 

 
4. Evaluatie afgelopen jaargang 

De redactie merkt dat er in het voorjaar een abrupte stop optrad in de kopij-stroom. Dit was 
waarschijnlijk een gevolg van de eerste lockdown. In najaar vond er een inhaalslag plaats, 
waardoor aantal ingediende manuscripten ongeveer gelijk was aan het jaar hiervoor. Een 
substantieel aantal publicatie is in het Engels. Nummer 5 van 2020 was een 
lustrumthemanummer. De redactie zal activiteiten blijven organiseren om de aandacht te 
vestigen op het tijdschrift. Activiteiten die nu in de planning staan hebben de vorm van 
themanummers (vier themanummers in planning) en webinars/workshops voor jonge 
onderzoekers. Momenteel is de Impact Factor van PS 0.25. 
 
De vraag komt op of het mogelijk is om inzicht te krijgen in aantal indieningen en publicaties 
(uitgesplitst in Nederlandstalige en Engelstalige) over de afgelopen jaren om een inschatting 
te maken een potentieel effect van toelaten van Engelstalige publicaties op de copy-stroom. 
Hans Luyten zal deze cijfers aanleveren. 

 
5. Financiën PS 
 De financiën worden toegelicht door de penningmeester van de VOR. De kosten voor PS zijn 

kosten redactiesecretaris, kosten opmaak en kosten website. De inkomsten zijn gerelateerd 
aan het aantal leden van VOR en VFO. Afgelopen jaren is dit teruggelopen, maar de VOR en 
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VFO blijven PS en de redactie volledig ondersteunen. Wel is het extra noodzakelijk om aan 
degelijk relatiebeheer te doen naar potentiële lezers, auteurs en reviewers. 

  
6. PS prijs 2020 

De redactie komt op basis van beoordeling van de manuscripten in de afgelopen jaargang 
met een vier nominaties, waarvan een potentiële winnaar. Deze uitslag wordt voorgelegd 
aan de jury van de PS-prijs bestaande uit de voorzitter van VFO, de vicevoorzitter van VOR, 
de secretaris van VOR en Elke Struyf als lid van de PS redactie. Elke zal een juryrapport 
schrijven op basis van de beoordelingen van de redactie. Deze jury zal de uitslag van de 
beoordeling van de redactie overwegen en komen tot een definitieve winnaar. 
Het is nog niet bekend op welke manier de opening van deze online ORD zal plaatsvinden. 
Roeland zal contact opnemen met de ORD organisatie hierover.  

 
8. Wvttk & rondvraag 

Er komt verder niets ter tafel. 
 

9. Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten. 


