
Jaarlijkse ledenvergadering op 25 juni 2020 digitaal i.v.m. Covid19. 

 

Presentatie onderzoeksagenda vooraf 

https://www.menti.com/u3etg6tcwk mentimeter 

 

Opening 

Voorzitter Jenneken van der Mark opent de vergadering. 

De vergadering stelt de agenda vast. 

 

Notulen Jaarlijkse ledenvergadering 2019 

De leden kunnen onjuistheden doorgeven (liefst van tevoren) en vragen stellen naar aanleiding van het verslag. 

De vergadering stelt de notulen vast. 

 

Jaarverslag 2019 

Verslag van de activiteiten van de NVORWO. De leden kunnen hierover vragen stellen en/of aanvullingen 

inbrengen. 

 

Belinda Terlouw vraagt waarom we lid zijn geworden van de FvOV, extra toelichting hierbij. Voorzitter 

Jenneken van den Mark legt uit hoe we ons hierdoor verbinden aan andere vakverenigingen en ook een 

vakbondsfunctie vervullen en zo onze leden beter van dienst kunnen zijn. Penningmeester Kees Hoogland 

verwijst naar de unanieme beslissing op de jaarvergadering 2016 om lid te willen worden van de FvOV. 

 

Marc van Zanten: meerdere links zijn gebroken in het jaarverslag. Corinne Harten repareert die. 

Wim van de Hulst brengt in dat er breder gekeken moet worden om recht te doen aan de verschillende visies die 

er in het veld bestaan. Verstandig om verbinding met het veld te zoeken ook vanuit strategisch oogpunt. 

Jenneken van den Mark: Bij volgende discussies over de visie nemen we graag deze opmerking mee en andere 

ideeën van leden (Ronald Keijzer geeft aan ook graag mee te denken).  

 

De vergadering stelt het jaarverslag 2019 vast. 

 

 

Financiën 

a. Financieel jaarverslag 2019 

Penningmeester Kees Hoogland geeft een korte toelichting. De kascommissie, bestaande uit Anneke Noteboom, 

die niet aanwezig kan zijn, en Martin Berends, heeft een en ander gecontroleerd en doet daarvan verslag. 

 

De vergadering stelt het financieel jaarverslag 2019 voorlopig (volgend jaar een definitief onderzoek) vast. 

 

b. Vaststellen kascommissie 2020 

Anneke Noteboom treedt af en Martin Berends blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Een nieuw lid wordt 

gezocht. De kascommissie bedankt Kees Hoogland voor de antwoorden op hun vragen en toelichting. 

 

c. Staat van baten en lasten 2019 

Kees Hoogland geeft hier een overzicht van en licht toe. 

 

d. Begroting 2021 

Kees Hoogland geeft een toelichting op de begroting 2021. De begroting 2020 is vorig jaar goedgekeurd. De 

begroting 2021 ligt voor. De leden kunnen vragen stellen.  

Belinda Terlouw informeert hoe de geldstromen richting FvOV en terug gaan. Wim van de Hulst vraagt hoe de 

extra inkomsten ingezet worden in uitgaven. Penningmeester Kees Hoogland licht toe dat er ook voorwaarden 

aan lidmaatschap van de FvOV kleven, waarvoor wij een verplichting aan zijn gegaan om actiever bij te dragen. 

Alle verenigingen die lid van de FvOV zijn hebben een soort professionaliseringslag hebben moeten maken in 

het bestuur. Niet alleen als vrijwilliger maar ook een vergoeding, waarmee tijd wordt vrijgemaakt op weekbasis 

(in de orde van grootte van een middag per week). 

 

Verschillende leden brengen in dat aanvragen van projecten veel werk vraagt van leerkrachten. Ondersteuning 

door een ervaren onderzoeker/adviseur wordt als voorstel gedaan. Wordt meegenomen. 

 

De vergadering keurt de begroting 2021 goed. 

 

https://www.menti.com/u3etg6tcwk


Bestuur 

Dolf Janson is afgetreden als secretaris en als bestuurslid en wordt nog eens specifiek bedankt voor zijn 

bijdragen met name in het opstellen van stukken in het kader van curriculum.nu. Michiel Veldhuis heeft de 

functie van secretaris overgenomen. Corinne Harten treedt af als bestuurslid en wordt hartelijk bedankt voor haar 

jarenlange betrokkenheid bij de vereniging. Kees Hoogland zal aftreden zodra er een nieuw bestuurslid is 

gevonden die de functie van penningmeester wil invullen. Marike Barendregt en Afke Bunskoeke zijn 

tussentijds benoemd als bestuurslid en de leden wordt gevraagd deze benoeming te accorderen. 

De overige leden, Jenneken van der Mark en Michiel Veldhuis worden herbenoemd. 

 

De vergadering keurt de (her)benoemingen goed. 

 

Dit betekent dat we nog zoeken naar nieuwe bestuursleden en in het bijzonder een penningmeester. De leden 

wordt daarom gevraagd het bestuur mandaat te verlenen, om voor de nog openstaande plaatsen tussentijds 

bestuursleden te benoemen. Deze benoemingen gelden in dat geval tot de volgende ledenvergadering, waar ze 

dan definitief gemaakt kunnen worden. De functie van voorzitter wordt inmiddels volledig ingevuld door 

Jenneken van der Mark. 

 

De vergadering accordeert de nieuwe benoemingen en verleent mandaat aan het bestuur voor tussentijdse 

bestuursbenoemingen. 

 

Voortgang werkzaamheden 

De geformuleerde visie, zoals vastgesteld op de jaarvergadering van 2018, blijft leidraad voor het beleid in de 

komende periode. Dit werkt onder meer door in: 

• Nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen en het vervolg van Rekenen-wiskunde binnen Curriculum.nu 

• De bladen Volgens Bartjens en Volgens Bartjens: Ontwikkeling & Onderzoek als communicatiemiddel en 

vakbladen optimaal inzetten. We zijn op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur/eindredacteur, tot half augustus 

kan gesolliciteerd worden. 

• Optimaliseren van het voeren van een eigen ledenbestand. 

• Betrokken deelnemen en actief samenwerken met verenigingen binnen de FvOv. 

• De samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het gaat daarbij onder meer om de 

toekomst van het vak rekenen-wiskunde. 

• Samenwerking met NRCD en andere partijen om in te zetten op het stimuleren van de functie en bijbehorende 

rol van rekencoördinatoren op elke school, zowel in po als in vo. 

• Stimuleren dat afstudeeronderzoek een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van het vak rekenen-

wiskunde via de Jaap Vedderscriptieprijs. Scripties over zo’n onderwerp van studenten van lerarenopleidingen, 

bachelors onderwijskunde en pedagogiek en daarop aansluitende masterstudies kunnen hun scriptie ter 

beoordeling inzenden. 

• Het onderhouden en verder uitwerken van een FAQ om genuanceerde antwoorden te kunnen geven op vragen 

en meningen die steeds in de media opduiken. Dit gebeurt ook middels artikelen. 

• Het in bredere zin stimuleren van de rol van onderzoek bij de ontwikkeling van het vak rekenen-wiskunde en 

de daarop gebaseerde didactiek. Met als opbrengst een onderzoeksagenda. 

• Begeleidersnetwerk rekenen, een netwerk van adviseurs die twee keer per jaar elkaar op inhoud ontmoeten. 

NVORWO participeert en wil bijdragen hieraan. 

• Projectaanvragen: Er zijn nog geen ingediende projecten. Er zijn wel nog enkele projecten niet afgerond. 

Nieuwe projecten kunnen tot 9-7-2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor een NVORWO-

subsidie van max. € 5000,-. Voor de beoordelingscommissie zijn we nog op zoek naar 1 lid (naast Michiel 

Veldhuis, Francis Meester en Bronja Versteeg). 

 

Rondvraag 

Bedoeld om kort onderwerpen ter tafel te brengen die passen binnen het NVORWO-beleid en die niet al bij 

eerdere agendapunten aan de orde zijn geweest. Bij voorkeur brengt u die voor de vergadering in door middel 

van een e-mail aan de voorzitter (voorzitter@nvorwo.nl) 

 

Samenwerking met NvVW: zowel inhoudelijk als organisatorisch veel afstemming (denk ook aan Wiskunde 

voor Morgen). Wil Oonk brengt in dat er meer samenwerking nodig is. En wellicht het vak ook als “Wiskunde” 

bestempelen. Er is daar een brief over gestuurd. Voorstel tot een discussie, liefst wel nu tijdens de vergadering. 

Francis Meester vertelt over de Onderwijskamer bij de FvOV. Voortgezet onderwijs is vooral aan de orde, 

NVORWO is de enige die het primair onderwijs daar inbrengt.  

Dolf Janson brengt in dat we ons sterker moeten maken voor een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. 



Voorzitter Jenneken van den Mark stelt voor om dit op een later moment te bediscussiëren en nodigt iedereen uit 

om daar dan ook een bijdrage aan te leveren. Kees Hoogland onderschrijft deze uitnodiging en roept iedereen op 

om dan ook acte de présence te geven. 

Wim van de Hulst nog een punt over de FvOV: automatisch lid van FvOV als lid van NVORWO. Kan dat niet 

als een optie? 

Kees Hoogland legt uit: NVORWO is een vereniging met leden, unaniem op ALV 2016 besloten om lid te 

worden van FvOV. Volgens Bartjens is het orgaan van onze vereniging. Leden van de NVORWO krijgen 

Volgens Bartjens toegestuurd. Andere mensen willen ook graag het blad ontvangen, daarom bestaan zakelijke en 

schoolabonnementen. Over enige tijd de discussie voeren over individuele abonnementen.  

 

De nieuwe bestuursleden stellen zich nog even voor. 

 

Voorzitter Jenneken van den Mark dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 


