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NVORWO	  Jaarverslag	  2014	  

	  
De	  voorzitter	  

	  
Op	  21	  oktober	  2014	  is	  de	  zittende	  voorzitter	  
van	  het	  bestuur,	  Jaap	  Vedder,	  overleden.	  In	  
2012	  werd	  bij	  hem	  kanker	  geconstateerd	  in	  
een	  vergevorderd	  stadium.	  Ondanks	  zijn	  ziekte	  
bleef	  Jaap	  Vedder	  tot	  op	  het	  laatst	  actief	  
betrokken	  bij	  het	  bestuur.	  In	  juni	  werd	  hij	  
tijdens	  een	  algemeen	  bestuursvergadering	  (na	  
overleg	  met	  de	  ereleden	  Ed	  de	  Moor	  en	  Edu	  
Wijdeveld)	  tot	  erelid	  benoemd.	  Tijdens	  de	  
jaarvergadering	  van	  2014	  werd	  dit	  door	  alle	  
aanwezigen	  met	  instemmend	  applaus	  
bekrachtigd.	  Jaap	  Vedder	  was	  lid	  van	  het	  
bestuur	  sinds	  1999.	  
Eind	  2014	  is	  het	  dagelijks	  bestuur	  begonnen	  
met	  verkennende	  gesprekken	  met	  een	  nieuwe	  
voorzitter,	  Francis	  Meester.	  	  

Algemeen	  	  
Het	  doel	  van	  de	  NVORWO	  is	  het	  bevorderen	  
van	  de	  ontwikkeling	  van	  reken-‐
wiskundeonderwijs.	  De	  vereniging	  zet	  in	  op	  
twee	  sporen:	  goed	  reken-‐wiskundeonderwijs	  
in	  de	  basisschool	  en	  goed	  opleidingsonderwijs	  
op	  de	  pabo’s.	  De	  NVORWO	  is	  een	  
onafhankelijke	  vereniging	  die	  de	  belangen	  
verbindt	  van	  organisaties	  die	  zich	  richten	  op	  
het	  reken-‐wiskundeonderwijs.	  De	  NVORWO	  
vervult	  de	  rol	  van	  intermediair	  tussen	  politiek,	  

onderzoekers	  en	  ontwikkelaars	  en	  de	  direct	  
betrokkenen	  bij	  het	  reken-‐wiskundeonderwijs	  
(opleiders,	  begeleiders,	  rekencoördinatoren,	  
leraren,	  ouders,	  kinderen),	  zowel	  initiërend	  als	  
coördinerend.	  De	  NVORWO	  is	  opgericht	  in	  juni	  
1982.	  	  
	  

Het	  bestuur	  	  
Het	  Dagelijks	  Bestuur	  (DB)	  van	  de	  NVORWO	  
heeft	  zeven	  keer	  vergaderd	  en	  het	  Algemeen	  
Bestuur	  (AB)	  vijf	  maal.	  Het	  bestuur	  van	  de	  
NVORWO	  maakte	  wederom	  dankbaar	  gebruik	  
van	  de	  gastvrijheid	  van	  de	  Utrechtse	  vestiging	  
van	  SLO.	  Eind	  2014	  bestond	  het	  DB	  uit:	  Anneke	  
Noteboom	  (vice-‐voorzitter),	  Cathe	  Notten	  
(secretaris)	  en	  An	  te	  Selle	  (penningmeester).	  
Leden	  van	  het	  AB	  zijn	  de	  bovenstaande	  DB-‐
leden	  en	  verder:	  Marije	  Bakker,	  Margreeth	  
Mulder,	  Jurriaan	  Steen,	  Bronja	  Versteeg	  en	  
Ingrid	  Wensveen.	  
Corinne	  Harten	  ondersteunde	  het	  bestuur	  
wederom	  weer	  met	  het	  onderhouden	  van	  de	  
website	  en	  allerlei	  hand	  en	  spandiensten	  
hierbij.	  	  

Raad	  van	  Advies	  
De	  Raad	  van	  Advies	  bestaat	  sinds	  2007	  uit	  
Meine	  Breemhaar	  (ondernemer	  en	  lid	  
hoofdbestuur	  VNO	  NCW),	  Gerard	  van	  den	  
Hoven	  (voorheen	  algemeen	  directeur	  APS),	  
Arie	  Kraaijeveld	  (oud-‐voorzitter	  Platform	  Bèta	  
Techniek),	  Elly	  Teune	  (voorheen	  Raad	  van	  
Bestuur	  Fontys	  Hogescholen)	  en	  Gerjoke	  
Wilmink	  (directeur	  Nibud).	  

Jaarvergadering	  met	  studiemiddag	  
In	  2014	  organiseerde	  de	  NVORWO	  voor	  de	  
vierde	  keer	  een	  jaarvergadering	  gevolgd	  door	  
een	  studiemiddag	  met	  dit	  keer	  als	  onderwerp	  
‘21st	  century	  skills’.	  Deze	  middag	  vond	  plaats	  
op	  18	  september	  2014	  bij	  het	  CPS	  in	  
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Amersfoort.	  Er	  waren	  41	  leden	  aanwezig.	  De	  
jaarvergadering	  kenmerkte	  zich	  door	  een	  grote	  
mate	  van	  interactiviteit,	  wat	  door	  alle	  
aanwezigen	  erg	  gewaardeerd	  werd.	  	  
	  
Studentendag	  
In	  2014	  heeft	  er	  weer	  een	  Volgens	  Bartjens	  
Studentendag	  plaatsgevonden	  met	  veel	  
enthousiaste	  deelnemers	  en	  vrijwilligers.	  Het	  
thema	  was	  ‘Sterk	  in	  rekenwerk’	  (XL	  rekenaars	  
in	  de	  klas)	  waarbij	  aandacht	  aan	  de	  sterke	  
rekenaars	  en	  meerbegaafde	  leerlingen	  werd	  
besteed.	  Deze	  middag	  vond	  plaats	  op	  4	  april	  
2014	  bij	  het	  CPS	  in	  Amersfoort.	  De	  studiedag	  
was	  met	  37	  deelnemers	  niet	  erg	  druk	  bezocht,	  
maar	  werd	  met	  een	  8	  wel	  erg	  hoog	  
gewaardeerd.	  	  
De	  Volgens	  Bartjens	  Studentendag	  2015	  staat	  
gepland	  voor	  10	  april	  2015.	  
	  
Het	  BegeleidersNetwerk	  bestaat	  uit	  ongeveer	  
60	  leden	  van	  zo'n	  30	  onderwijsadviesdiensten	  
en	  ZZP-‐bureaus.	  Samen	  vormen	  zij	  een	  hechte	  
groep.	  Dit	  netwerk	  is	  een	  
samenwerkingsproject	  van	  NVORWO	  en	  SLO	  
en	  komt	  twee	  keer	  per	  jaar	  bij	  elkaar:	  de	  
tweede	  vrijdag	  van	  juni	  en	  de	  tweede	  vrijdag	  
van	  november.	  	  
Onderwerpen	  van	  de	  netwerkdagen	  2014	  
waren:	  	  '21st	  century	  skills'	  	  en	  'de	  nieuwe	  
generatie	  rekenmethodes'.	  
	  

Volgens	  Bartjens	  Volgens	  Bartjens	  is	  hét	  
vaktijdschrift	  voor	  rekenen/wiskunde	  op	  de	  
basisschool	  in	  Nederland	  en	  ging	  in	  2014	  zijn	  
34e	  jaargang	  in.	  	  
Ook	  dit	  jaar	  is	  ’Volgens	  Bartjens’	  vijf	  keer	  
verschenen	  onder	  leiding	  van	  hoofdredacteur	  
Cathe	  Notten.	  	  
Elk	  nummer	  had	  een	  thema:	  
1	  :	  Rekenen	  in	  beeld	  
2:	  Rekenen	  op	  alle	  niveaus	  
3:	  Over	  de	  drempels	  van	  de	  basisvaardigheden	  
4:	  Meten	  en	  meetkunde	  moet	  je	  doen	  
5:	  Rekenen	  in	  de	  21e	  eeuw	  
Werken	  met	  themanummers	  wordt	  door	  de	  
abonnees	  goed	  ontvangen.	  	  
In	  2014	  had	  Volgens	  Bartjens	  4115	  
abonnementen,	  waarvan	  ongeveer	  650	  pabo-‐
studentabonnementen.	  	  

In	  2014	  hebben	  het	  blad	  en	  de	  website	  van	  	  
Volgens	  Bartjens	  een	  nieuw	  uiterlijk	  gekregen,	  
beide	  met	  eenzelfde	  lay-‐out.	  Op	  de	  site	  staan	  
nu	  ook	  regelmatig	  filmpjes	  die	  bij	  artikelen	  
horen	  en	  kan	  men	  losse	  artikelen	  kopen.	  Er	  zijn	  
buttons	  naar	  NVORWO,	  rekenen	  in	  VO	  en	  MBO	  
en	  Panama	  Post.	  Doorlinken	  naar	  andere	  
sociale	  media	  (Facebook,	  Twitter,	  Google+,	  
enz.)	  is	  eenvoudig	  geworden.	  
Via	  het	  vaktijdschrift	  en	  de	  websites	  
www.volgens-‐bartjens.nl	  	  en	  www.nvorwo.nl	  
maakt	  de	  NVORWO	  informatie	  toegankelijk	  
over	  de	  praktijk	  van	  het	  reken-‐
wiskundeonderwijs	  op	  de	  basisschool.	  
Abonnees	  op	  Volgens	  Bartjens	  hebben	  via	  de	  
website	  toegang	  tot	  het	  archief,	  waarin	  alle	  
artikelen	  en	  rubrieken	  uit	  dit	  tijdschrift	  te	  
downloaden	  zijn.	  	  
Corinne	  Harten	  is	  sinds	  september	  2008	  
webredacteur.	  	  
	  

Panamapost	  
Panamapost	  digitaal	  staat	  prominent	  met	  een	  
eigen	  button	  op	  de	  website	  van	  Volgens	  
Bartjens.	  	  Abonnees	  krijgen	  een	  melding	  per	  
email	  als	  er	  een	  nieuw	  artikel	  wordt	  geplaatst.	  
De	  kosten	  hiervoor	  worden	  tot	  eind	  2014	  
gedragen	  door	  MILE-‐geld.	  Het	  dilemma	  is	  dat	  
er	  eind	  2014	  157	  abonnees	  zijn,	  terwijl	  er	  500	  
nodig	  zijn	  om	  kostendekkend	  te	  kunnen	  
werken.	  Het	  bestuur	  heeft	  tijdens	  de	  
jaarvergadering	  aan	  de	  leden	  gevraagd	  om	  
mee	  te	  denken	  over	  het	  vervolg.	  

Tijdens	  de	  jaarvergadering	  is	  het	  voorstel	  
gedaan	  om	  Panamapost	  nog	  een	  jaar	  in	  de	  
lucht	  te	  houden	  met	  subsidie	  van	  de	  NVORWO	  
en	  om	  de	  artikelen	  vrij	  toegankelijk	  te	  maken.	  	  
De	  kosten	  worden	  nu	  (als de MILE gelden op 
zijn) door	  de	  NVORWO	  gedragen,	  de	  reclame	  
en	  werving	  worden	  door	  de	  redactie	  van	  
Panama	  Post	  gedaan.	  De	  webmaster	  kan	  
bijhouden	  hoe	  vaak	  de	  website	  bezocht	  wordt	  
en	  hoe	  groot	  de	  behoefte	  onder	  de	  leden	  is.	   
	  

Het	  Bartjens	  rekendictee	  
De	  NVORWO	  heeft	  dit	  jaar	  actief	  mee	  gewerkt	  
aan	  de	  tiende	  editie	  van	  het	  Bartjens	  
Rekendictee	  waarvan	  de	  finale	  plaats	  vond	  op	  
21	  november.	  Het	  Rekendictee	  had	  dit	  jaar	  
voor	  het	  eerst	  ook	  een	  ronde	  voor	  de	  
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leerkrachten	  PO	  en	  er	  was	  een	  prijsvraag	  
uitgeschreven	  voor	  klassen	  in	  het	  PO:	  wie	  
bedenkt	  het	  mooiste	  ei	  van	  Columbus?	  	  De	  
stad	  Zwolle	  heeft	  de	  subsidie	  aan	  het	  Bartjens	  
Rekendictee	  stopgezet	  per	  22-‐11-‐2015.	  
NVORWO	  gaat	  in	  overleg	  met	  de	  stichting	  
Bartjens	  Rekendictee	  over	  het	  eventueel	  
continueren	  van	  het	  dictee.	  
	  
Participatie	  in	  Onderwijscoöperatie	  	  
In	  2014	  heeft	  Mariëtte	  Denissen	  de	  NVORWO	  
vertegenwoordigd	  bij	  de	  Onderwijscoöperatie.	  
In	  de	  Onderwijscoöperatie	  participeren	  
vakverenigingen	  en	  onderwijsbonden.	  Met	  
name	  de	  professionalisering	  van	  leraren	  en	  het	  
organiseren	  van	  een	  lerarenregister	  komen	  
aan	  de	  orde.	  Als	  enige	  vakvereniging	  voor	  
rekenen	  in	  het	  basisonderwijs	  hebben	  wij	  
belang	  bij	  een	  evenwichtige	  samenstelling	  en	  
een	  goede	  vertegenwoordiging	  in	  de	  
commissie.	  Onze	  afgevaardigde	  moet	  minimaal	  
twee	  dagen	  per	  week	  lesgeven	  in	  het	  
basisonderwijs.	  In	  het	  bestuur	  is	  momenteel	  
niemand	  in	  deze	  positie.	  
	  

Ernstige	  Reken-‐Wiskundeproblemen	  en	  
Dyscalculie	  (ERWD)	  	  
	  In	  2014	  heeft	  NVORWO	  tweemaal	  een	  1-‐
daagse	  schakelcursus	  verzorgd	  over	  de	  
implementatie	  van	  het	  protocol	  ERWD.	  Eind	  
2014	  waren	  223	  mensen	  gecertificeerd	  om	  de	  
basistraining	  ERWD	  te	  kunnen	  geven.	  Zij	  staan	  
vermeld	  op	  de	  website	  van	  NVORWO.	  	  
Er	  zijn	  ook	  weer	  twee	  3-‐daagse	  cursussen	  
Rekendiagnostiek	  volgens	  het	  protocol	  ERWD	  
van	  start	  gegaan.	  Eind	  2014	  waren	  95	  	  
deelnemers	  gecertificeerd	  om	  diagnostiek	  
volgens	  het	  protocol	  ERWD	  uit	  te	  voeren.	  Ook	  
zij	  staan	  vermeld	  op	  de	  website	  van	  NVORWO.	  	  
	  De	  website	  die	  de	  diagnostiek	  volgens	  het	  
protocol	  ondersteunt	  is	  in	  2014	  online	  gaan.	  
De	  website	  is	  vrij	  toegankelijk	  voor	  iedereen	  
maar	  voor	  een	  deel	  van	  de	  website	  is	  een	  
wachtwoord	  nodig.	  Dit	  deel	  is	  alleen	  
toegankelijk	  voor	  mensen	  is	  die	  de	  cursus	  
diagnostiek	  gevolgd	  hebben,	  dit	  in	  verband	  
met	  de	  privacy-‐gevoeligheid	  van	  de	  in	  dit	  
project	  gefilmde	  kinderen.	  	  

Extra	  materiaal	  horend	  bij	  het	  boek	  ‘Leren	  
rekenen,	  ook	  als	  het	  moeilijk	  wordt’,	  de	  

praktische	  vertaling	  van	  het	  protocol	  ERWD	  
naar	  de	  (pabo)praktijk	  is	  op	  deze	  website	  
opgenomen.	  Dit	  moet	  nog	  uitgebreid	  worden.	  

	  
Kleine	  projecten	  met	  NVORWO-‐subsidie	  
Lopende	  projecten:	  
	  
• Bijdrage	  aan	  het	  boek	  van	  Marjolein	  

Kool	  en	  Ed	  de	  Moor	  
• Inventarisatie	  van	  geschikte	  rekenapps	  
• Po-‐Vo	  
	  
Kennisbank	  Rekenen	  
Tijdens	  de	  jaarvergadering	  werd	  een	  klein	  
groepje	  gevormd	  dat	  een	  inventarisatie	  zal	  
doen	  van	  alle	  digitale	  ondersteuningsmiddelen	  
die	  er	  zijn	  en	  die	  vrij	  toegankelijk	  zijn	  voor	  
iedereen,	  zoals	  de	  Kennisbank	  Rekenen,	  
Digilijn,	  Wiki	  reken-‐wiskundeonderwijs,	  et	  
cetera.	  Dit	  groepje	  zal	  kijken	  wat	  er	  allemaal	  is	  
en	  wat	  er	  eventueel	  nog	  ontbreekt.	  Ook	  zal	  
gekeken	  worden	  hoe	  goed	  toegankelijk	  al	  deze	  
digitale	  hulpmiddelen	  zijn	  en	  wat	  daar	  
eventueel	  verbeterd	  kan	  worden.	  De	  NVORWO	  
kan	  hier	  misschien	  een	  rol	  in	  vervullen.	  

	  


