Notulen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING NVLM
DATUM:
TIJD:
Plaats:

10 februari 2021
18:30 uur
Digitaal (Microsoft Teams)

Aanwezigen: Gijs Abrahams, Marcel Mooijman, Freek Gruijters, Ahmet Dikbas, Annet van
der Zandt, Arthur Pormes, Jefta Bego, Chiel Huijkses, Coen Gelink, Judith Dekker, Niels
Dekker, Robin Grosz, Koen Hoondert, Joris Kurk, Koen Dogterom, Lotte van Walstijn, Marco
Veldman, Martijn Blom, Nella Star, Jasper Rijk, Thomas Klijnstra, Koen Vossen en Jac
Kriens
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststelling agenda en mededelingen voorzitter
De agenda wordt vastgesteld. De voorzitter geeft aan dat we gezien de huidige
omstandigheden de ledenvergadering helaas digitaal moeten vormgeven. Een aantal
punten worden besproken: Aan eenieder wordt gevraagd de microfoon uit te zetten.
Vragen kunnen via de chat worden gesteld. Tevens zal het stemmen (per acclamatie) dit
jaar iets anders dan voorheen verlopen. Als er gestemd moet worden zal de voorzitter
vragen of iemand tegen is. Als niemand dit laat weten, dan is er sprake van een unaniem
besluit. Vanuit de aanwezigen wordt geen bezwaar gemaakt op dit voorstel. Zodoende
wordt er op deze wijze gestemd deze digitale ledenvergadering. Verder heeft de
voorzitter voor een ordentelijk verloop van de vergadering een PowerPoint gemaakt die
met iedereen wordt gedeeld tijdens de vergadering.
3. Verslag algemene ledenvergadering 2019
Tekstuele opmerkingen:
- Pagina 2: Ton i.p.v. Tom.
Inhoudelijke opmerkingen:
- Geen.
Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Jefta.
4. Jaarverslag bestuur 2020
Het jaarverslag bespreken we dit jaar anders dan in een fysieke vergadering. Leden
hebben online het jaarverslag kunnen doornemen. Marcel heeft een aantal onderwerpen
(positie vakken, relatie met de omgeving en interne organisatie) uit het jaarverslag
gehaald die hij wil toelichten. Als ondersteuning maakt hij gebruik van een PowerPoint.
Positie vakken:
De lobby van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. We zijn benaderd door
het ministerie van OCW om mee te denken over de motie van Rog en Van Meenen.
Daarnaast viel de behandeling van de burgerschapswet gelijktijdig met de tragische
gebeurtenis in Frankrijk met Samuel Paty, wat zorgde voor extra aandacht voor goed
burgerschapsonderwijs.
Wij bleven steeds de boodschap verkondigen dat als je rechtsstaat en democratie wilt
adressen, dat het dan het belangrijk is om van groot belang is de
maatschappijleervakken hierbij te betrekken.

1

Met SLO en het ministerie OCW hebben we gesproken over wat we kunnen doen om
maatschappijleer te versterken. Voor de korte termijn hebben we proberen in te zetten
op: maatschappijleer ook in de onderbouw en de bevoegdheid maatschappijleer
gelijktrekken met deze andere vakken die binnen mens- en maatschappij vallen. Tevens
hebben we gepleit om maatschappijleer op havo/vwo uit het combinatiecijfer te halen en
mee te laten tellen als een ‘los’ schoolexamencijfer, zoals op het vmbo.
Als het gaat om burgerschap op het MBO. Hier liggen de ontwikkelingen een beetje stil.
Er is een landelijk overleg met Hogeschool van Amsterdam om burgerschap meer
handen en voeten geven. In de hoop dat de MBO-docenten meer handvatten te geven.
Dit overleg vindt nog plaats.
Maatschappijkunde blijft bestaan, maar wel hebben we een kleine tegenslag in de
praktijkgerichte leerweg ervaren. Maatschappijkunde wordt niet opgenomen als pilotvak
in de praktijkgerichte leerweg. Hiertoe hadden we wel een voorstel gedaan, maar dit
voorstel is afgewezen. Zowel SLO inhouden die nu bij maatschappijkunde zitten wel een
plaats moeten krijgen bij de praktijkgerichte vakken. Als dit onvoldoende zou gebeuren
moet er heroverwogen worden of maatschappijkunde niet alsnog meegenomen kan
worden in de praktijkgericht leerweg. In de gaten houden of deze inhouden een plek
krijgen. Daar moeten we goed onderzoek naar doen. Vmbo-docenten in onze vereniging
ook
Vraag Niels Dekker: Chat: MK wel een keuzevak in de praktijkgerichte leerweg?
Antwoord Jasper Rijk: blijft alleen in sector zorg en welzijn (en dus geen uitgebreider á
320 uur in praktijkgericht deel vmbo t en gt)
Wat betreft maatschappijwetenschappen heeft het SLO uitgebreid onderzoek gedaan
hoe het nieuwe programma is bevallen bij leerlingen en docenten. Han Noordink heeft in
Maatschappij & Politiek hier een artikel over geschreven. Marcel verwijst docenten hier
graag naar. Ook via de nieuwsbrief zullen we communiceren over de uitslag van dit
onderzoek. Vwo-leerlingen zullen dit schooljaar voor het eerst het eindexamen nieuwe
stijl maken.
Curriculum.nu: Als we in gesprek zijn met SLO en Ministerie OCW wordt door hen vaak
verwezen naar Curriculum.nu. Het is goed om te horen dat de NVLM veel wordt gehoord
en dat er een plek wordt gezocht voor maatschappijleerinhouden. Recentelijk zijn twee
tussenrapporten van de wetenschappelijke curriculumcommissie gepubliceerd. Het
leergebied M&M is een probleem volgens de commissie. Kritiek op M&M vanuit de
commissie: te weinig samenhang tussen de vakken. En kijkend naar het leergebied
burgerschap zijn er inhouden waar de onderlinge samenhang niet wordt getrokken terwijl
die er wel is.
Daarnaast is het referentiekader tijd en ruimte binnen M&M voor ons een doorn in het
oog. Historische en geografen hebben dit kader ontwikkeld. Dit speelt pas net op de
achtergrond mee volgens SLO, maar het feit is wel dat deze referentiekaders nader
worden uitgewerkt. Wat ons betreft is het maatschappelijk referentiekader ook van
belang en zelfs wezenlijker. Wij vinden dat dit ook mee moet worden genomen en
hebben een conceptkader ontworpen. Op dit moment is Curriculum.nu een controversieel
onderwerp gezien de val van het kabinet en de huidige demissionaire status.
Verder zijn we het afgelopen jaar bezig geweest met het herijken van een vakconcept.
Het vakconcept moet dienen als een centraal document/een soort toetssteen. Zodat
curriculumontwikkelaars toetsstenen hebben om op terug te vallen. Dit vakconcept
kunnen we dan ook gebruiken als de ontwikkeling van kerndoelen van start gaat.
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Relatie met de omgeving:
In het jaarverslag staan verschillende externen waar we het afgelopen jaar contact mee
hebben gehad zoals: SLO, Ministerie van OCW en Kamerleden (na de verkiezingen en
nieuw kabinet willen we weer meteen contact zoeken met de nieuwe leden in de vaste
Kamercommissie OCW). Met het CvTE zijn we frequent in overleg om examens en
examenbesprekingen te evalueren.
Chiel Huijskes heeft namens de NVLM plaatsgenomen in het Platform Vakinhoudelijke
Verenigingen Voortgezet Onderwijs (PVVVO) om te kijken naar en te spreken over
gemeenschappelijke belangen.
NSV en NKWP: Thomas Klijnstra is lid van de NSV, Marcel heeft zelf geprobeerd contact
te leggen met de NKWP. LOOMM sommige bestuursleden zitten hierin want zijn
lerarenopleider.
Dit jaar hebben we in samenwerking met ProDemos de docentenweek gehouden en
vorig jaar uiteraard een Docentendag. We zijn blij me de goede samenwerking met
ProDemos. Het digitale platform zag er goed uit en ondanks de omstandigheden zijn we
er in geslaagd iedereen een mooi programma te bieden.
Hopen dit jaar weer examenbesprekingen te houden. In afwachting van de dan geldende
maatregelen zal dit eventueel ook digitaal plaatsvinden. Leden worden hierover tijdig
geïnformeerd.
Het afgelopen jaar zijn we veel benaderd door de media. Marcel noemt een aantal zaken
op waarbij contact is gezocht met de NVLM. Het was soms lastig om snel te schakelen
met docenten die benaderd kunnen worden voor mediaverzoeken. Hiervoor willen we
ook een buitenkring met leden opzetten die we snel kunnen benaderen bij mediaverzoeken.
Interne organisatie:
Bestuurssamenstelling wordt mogelijk veranderd (komt aanbod bij agendapunt 6). We
hebben gezocht naar leden die in sectoren werken waar huidige bestuursleden niet
werkzaam zijn (mbo en vmbo).
Het afgelopen jaar hebben we ons georiënteerd op de verbetering van de digitale
infrastructuur. De website heeft een update gekregen alsmede de ledenadministratie.
Verder is een belangrijk punt de ledenwerving: willen komend jaar meer leden en het
doel is om via meerdere kanalen leden te werven (komt ook terug bij agendapunt 5).
5. Financiën vereniging
-

-

-

Een toelichting op de cijfers staat in het jaarverslag en in bijlagen 3A en 3B. De
penningmeester geeft een toelichting op deze stukken. We staan er goed voor en
hebben wederom een positief resultaat geboekt.
Een terugkerend thema is het aantal leden wat niet betaald. Op dit moment hebben
we 530 betalende leden. We zien een trend dat er minder leden bijkomen en dat er
ook minder betalende leden zijn. Dit verdient dus de komende tijd aandacht.
De kosten in 2020 waren hoog door het drukken van het jubileumboek. Daarnaast is
de vrijwilligersvergoeding hoger dan vorig jaar. Daar is een logische verklaring voor:
het bestuur bestaat namelijk uit meer bestuursleden. Daartegen hebben we wegens
de omstandigheden minder fysiek vergaderd en meer digitaal.
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- Vraag vanuit de leden: niet-betalende leden: wat hebben jullie daaraan gedaan?
Vanwaar het onderscheid tussen betalende leden en niet-betalende leden? Krijgen die
geen herinnering en worden die daarna niet uitgeschreven?
o Antwoord Gijs Abrahams: Die mensen worden wel aangeschreven. Maar we
moeten wellicht meer communiceren wat we doen. Wellicht zijn er leden die
niet weten wat we doen en dus ook niet willen betalen voor als ze niet weten
wat we doen. Het is dus belangrijk commitment te creëren. Daarnaast lopen
merken we dat veel e-mailadressen staan op werk-e-mailadressen, maar dat
sommige mensen ergens anders zijn gaan werken. Met andere woorden: de
gegevens zijn niet up-to-date, waardoor het lastig is mensen te benaderen.
Met vernieuwing van het systeem van de ledenadministratie wordt het
makkelijker om gegeven te wijzigen.
Daarnaast zouden we eventueel niet-betalende leden waarvan we geen juiste
gegevens meer hebben via LinkedIn kunnen benaderen.
-

-

Kascommissie: verklaring van de commissie (bijlage 3C). De kascontrolecommissie
bestond dit jaar uit: Jac Kriens, Hans van Tartwijk en Tom Stroobach. De commissie
wil gefaseerd stoppen. Er wordt gevraagd of er mensen zijn die zich willen aanmelden
voor de kascommissie. Niels Dekker geeft aan bereid te zijn om plaats te nemen in de
kascommissie. Die gaat dan op termijn hierin plaatsnemen. Voor aankomend jaar is
het verzoek om de huidige kascommissie opnieuw voor een jaar te benoemen
Resultatenrekening, balansen worden voorgelegd aan de vergadering ter instemming.
Procedure is zoals aan het begin van de vergadering afgesproken: De voorzitter
vraagt of iemand tegen is. Niemand maakt bezwaar. Alle stukken worden
goedgekeurd.

6. Verkiezing bestuursleden
Aftredende bestuursleden:
Jefta Bego, Joris Kurk en Annet van der Zandt zijn niet herkiesbaar en treden af. Op het
einde van de digitale vergadering nemen we afscheid van deze bestuursleden. Hopelijk
kunnen we ook snel weer afsluiten met een etentje. Aan allen dank voor hun nietaflatende inzet voor de vakvereniging.
Aftredend en verkiesbaar: Robin Grosz en Freek Gruijters
Niemand maakt via de digitale kanalen kenbaar tegen de herverkiezing van deze twee
bestuursleden te zijn. Dit betekent dat hun herverkiezing is vastgesteld. Zij worden
opnieuw voor 2 jaar herkozen.
Nieuw te kiezen bestuursleden: De te kiezen bestuursleden stellen zich kort voor. Het
betreft: Judith Dekker, Ahmet Dikbas, Lotte van Walstijn
Niemand maakt via de digitale kanalen kenbaar tegen de verkiezing van deze
bestuursleden te zijn: alle leden worden dus gekozen. Stemmen aan de hand van
Microsoft Forms is niet nodig. Er volgt digitaal applaus.
7. Rondvraag en sluiting
Koen Dogterom: Sinds 2018 is er een discussie over bevoegdheden. In hoeverre mengt
de NVLM zich hierin? Antwoord Marcel: Het rapport van de commissie
onderwijsbevoegdheden is deze week verschenen. In dit rapport staat niet heel veel
wereldschokkend. Commissie is het hier ook erg over oneens. Jefta licht nog even toe.
Ze zat in de werkgroep die zich met deze kwestie heeft beziggehouden. Er is een reactie
naar de Tweede Kamer gestuurd. De commissie heeft aanbevolen om het denken over
vier bekwaamheidsgebieden. Interessant om daar met de NVLM over door te praten. Het
is verder interessant omdat onderliggend er ook gesproken wordt over het niveau van
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lerarenopleidingen en de (verschillende) routes naar het leraarschap. Dit zijn
aanknopingspunten voor goede gesprekken. Ze moedigt aan om de NVLM een vinger
aan de pols te houden.
Coen Gelinck: Behandeling van het wetsvoorstel burgerschap in de gaten houden. Ligt
bij de Eerste Kamer. Het is wellicht goed om een brief te sturen naar de
Onderwijscommissie van de Eerste Kamer.
Sluiting officieel gedeelte van de vergadering.
Er wordt daarna afscheid genomen van drie bestuursleden.
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