
 

 

Jaarlijkse ledenvergadering op 8 april 2022  

 

Opening 

09:45 uur: Voorzitter Jenneken van der Mark opent de vergadering. In het Veerhuis te 

Nieuwegein zijn ongeveer 25 leden, ereleden en bestuursleden van de NVORWO aanwezig. 

De vergadering stelt de agenda vast. 

 

Notulen Jaarlijkse ledenvergadering 2021 

De leden kunnen onjuistheden doorgeven (liefst van tevoren) en vragen stellen naar 

aanleiding van het verslag.  

De vergadering stelt de notulen vast. 

 

Jaarverslag 2021 

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

aanvullingen inbrengen.  

Marc van Zanten vraagt over de status van het NVORWO-archief (bij de Hogeschool IPABO 

in Amsterdam). Michiel Veldhuis licht toe dat dit nu nog een ongeordende verzameling is, 

niet goed doorzoekbaar. Het streven is wel om dit te realiseren, Stanja Oldengram biedt aan 

om mee te denken. Iris Verbruggen signaleert een datum die niet klopt, die wordt 

aangepast. 

De vergadering stelt het jaarverslag 2021 vast. 

 

Financiën 

a. Financieel jaarverslag 2021 

Penningmeester Janneke Buikema geeft een korte toelichting. De kascommissie, 

bestaande uit Martin Berends en Bronja Versteeg, heeft een en ander gecontroleerd en 

doet daarvan verslag, met complimenten voor de grote hoeveelheid verzet werk, de 

helderheid en duidelijkheid van de verslaglegging en toelichting van penningmeester. 

De vergadering stelt het financieel verslag 2021 vast en dechargeert de penningmeester 

voor het jaar 2021. 

Alette Lanting vraagt waarom de financiële stukken niet toegestuurd worden naar de 

leden die zich aanmelden voor de jaarvergadering. Afgesproken dat dit in 2023 zo zal 

gaan. 

b. Vaststellen kascommissie 2022 

Wij zoeken voor komend jaar twee nieuwe kandidaten voor de kascommissie. Douwe-

Jan Douwes wil het graag doen en Bronja Versteeg en Martin Berends geven aan het 

ook te willen blijven doen. 

c. Begroting 2023 

Janneke Buikema geeft een toelichting. De begroting 2022 is vorig jaar goedgekeurd. De 

begroting 2023 ligt voor.  De leden kunnen vragen stellen. Douwe-Jan Douwes vraagt of 

en hoe de arbeidsrechtelijke ondersteuning kosten met zich meebrengt, Janneke laat 

zien dat dat bij de post 0.FvOV is opgenomen. 

De vergadering keurt de begroting 2023 goed.  

 

Bestuur 

Jiska van Hall is tussentijds aangetreden als algemeen bestuurslid. De vergadering kan de 

benoeming accorderen. 

De overige leden hebben zitting in het bestuur en hoeven niet herbenoemd te worden. 

We hebben inmiddels een oneven bestuursaantal (7) en zijn daarmee voltallig. 



 

 

Het bestuur dankt de vergadering voor het vertrouwen dat het kreeg tussentijds iemand toe 

te voegen. 

 

 

Voortgang werkzaamheden 

De geformuleerde visie blijft leidraad voor het beleid in de komende periode. Dit werkt onder 

meer door in: 

• Samenwerken aan het ontwikkelen van de netwerkfunctie die we als vereniging kunnen 

zijn voor rekencoördinatoren op iedere school. Samen met de organisatie van de 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. Susanne der Kinderen en 

Jiska van Hall lichten dit kort toe. Bronja Versteeg en Alette Lanting geven aan als 

begeleiders graag bij te willen dragen in het vervolg, en wijzen op het belang van 

regionale netwerken (en niet alleen nationaal). Het niveau van de verschillende 

opleidingen wordt ook als zorgpunt genoemd evenals de facilitering van de 

rekencoördinatoren. Ronald Keijzer brengt in dat als de Inspectie ook de 

rekencoördinator bevraagt bij hun bezoeken dan zal heel snel elke school een 

rekencoördinator hebben. 

• Op verschillende lagen met elkaar in gesprek komen en blijven, het geluid van nuance 

laten blijken als tegenwicht in stukken in de media die de nuance niet pakken. We 

hebben er last van, maar zijn sterker als we ons eigen verhaal sterk maken. 

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

inhoud ontmoeten. NVORWO participeert en wil bijdragen hieraan. 

• Samenwerking met ELWIeR in het bijzonder de onderzoeksgroep rekenen-wiskunde 

daarvan. 

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

• De samenwerking met de Ned. Vereniging van Wiskundeleraren. Het gaat daarbij onder 

meer om de toekomst van het vak rekenen-wiskunde. Onderlinge verbindingen 

versterken.  

• Samenwerking met SLO rondom ontwikkelingen rekenen-wiskunde 

• Klankbord voor Inspectie van Onderwijs en Ministerie van OC&W 

• Nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen en het vervolg van Rekenen-wiskunde 

binnen het kerndoelentraject. 

• De bladen Volgens Bartjens en Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek als 

communicatiemiddel.  

• Een uitstekende redactie die 5 keer per jaar een prachtig inhoudelijk blad verzorgt. 

• Organiseren van de ‘rekenfeestjes’ samen met enkele Pabo’s in het land. 40 jaar 

NVORWO! 

• Optimaliseren van het voeren van een eigen ledenbestand. 

• 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 vliegwiel de 

onderzoeksagenda waarin mogelijke richtingen worden aangewezen. 

• 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. 

• Optimaliseren Website en pr-activiteiten m.b.t. meer zichtbaarheid. 

• Projectaanvragen 

De twee ingediende en beoordeelde projecten worden kort toegelicht. 



 

 

Er zijn daarnaast nog enkele projecten niet afgerond. 

Nieuwe projecten kunnen tot 1-6-2022 worden ingediend om in aanmerking te komen 

voor een NVORWO-subsidie van max. € 5000,00.  

 

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. 

 

Ronald Keijzer noemt de NVORWO-onderzoeksagenda en relateert die aan de recentelijk 

gepubliceerde Kennisagenda door NRO (https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-

files/Kennisagenda2022.pdf). Allicht een idee om een NVORWO-onderzoekscommissie in te 

stellen. Samen optrekken met NVvW hierin zou kunnen, maar bijvoorbeeld in die 

kennisagenda zijn po-vo-mbo uit elkaar getrokken. Ronald Keijzer, Michiel Veldhuis en Marc 

van Zanten sluiten graag aan bij het nadenken over deze onderzoekscommissie. 

 

Annette Markusse vertelt over Volgens Bartjens en heeft een paar vragen:  

1. Wat zijn de belangrijke onderwerpen om als overkoepelend thema in Volgens 

Bartjens aandacht aan te besteden – willen mensen hierover meedenken? 

2. Rubriek “de rekencoördinator aan het woord”: laat de redactie weten als je goede 

dingen, mensen, langs ziet komen? 

3. Rubriek “Draad van Ariadne”: willen mensen daarin meedenken? 

 

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 

 

10:42 Voorzitter Jenneken van den Mark dankt de aanwezigen en sluit de vergadering 
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