Aan:

Uitgeverij Essener
T.a.v. de heren T. Rijpkema en T. Schuurman

Betreft: Uw brief inzake berichtgeving Stuurgroep (dd 1 mei 2014)

Breda, 6 mei 2014

Geachte heer Rijpkema, geachte heer Schuurman,

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) ziet het
als haar taak en verantwoordelijkheid haar leden zo uitvoerig mogelijk te informeren over
allerhande relevante zaken binnen ons vakgebied. Deze verantwoordelijkheid geldt zeker als
het zaken betreft die leiden tot reacties en vragen in het veld. Dit was dan ook de reden dat
er op 14 april een nieuwsflits is verzonden, waarin werd verwezen naar een brief van de
Stuurgroep pilot maatschappijwetenschappen. U heeft gelijk dat dit helaas voor onvolledige
en deels onjuiste berichtgeving heeft gezorgd.
De berichtgeving was onvolledig, omdat een deel van de nieuwsbriefontvangers uw brief
naar gebruikers van uw maatschappijwetenschappenmethode – waar de brief van de
Stuurgroep een reactie op was – niet kent. De berichtgeving was deels onjuist, omdat blijkt
dat een passage in de brief van de Stuurgroep – die de Gemeenschappelijke Educatieve
Uitgeverijen (GEU) betreft – geen recht deed aan de feitelijke situatie.
Het bestuur van de NVLM zal recht doen aan juiste berichtgeving door, zoals u ook voorstelt,
alle relevante correspondentie over deze kwestie op te nemen in een nieuwsflits die vandaag
wordt verzonden. Deze brief zal daar ook deel van uitmaken.
Tevens benadrukken wij langs deze weg graag dat het NVLM-bestuur er alle vertrouwen in
heeft dat de inspanningen van alle betrokkenen in de pilot leiden tot een aantrekkelijk
examenprogramma. Wij hopen van harte dat u met ons de pilot met interesse zult blijven
volgen.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid om over deze brief en voorgaande correspondentie met u in
gesprek te gaan.
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