VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVLM
Datum en tijd
Plaats

8 februari 2018, 16.00 uur
ProDemos, Hofweg 1, Den Haag, Parlementszaal, 3e verdieping

Aanwezig: Jefta Bego, Rob van den Boorn, Anna Bosch, Riemer Bouwmeester, Twan Brinkman, Niels
Dekker, Danny Dingemans, Koen Dogterom, Ingrid Faas, Coen Gelinck, Freek Gruijters, Hay
Janssen, Johann de Jong, Thomas Klijnstra, Laurette Koop, Jac Kriens, Patricia Leenders, Anneke
Meijering, Hinke Mus, Rejin Mustafa, Mathieu Peulen, Rien Ploeg, Arthur Pormes, Anouk de Ruiter,
Xandrieke Sak, Hetty Schepers, Aukje Schrijver, Tom Stroobach, Hans Teunissen, Marjon van
Tongeren.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststelling agenda en mededelingen voorzitter
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Verslag jaarvergadering 2017
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
De voorzitter laat n.a.v. pagina 2 weten dat het bestuur gepoogd heeft uitvoering te geven aan de
motie Ruijs, die tijdens de vorige vergadering met een ruime meerderheid werd aangenomen. Helaas
heeft David van Reybrouck aangegeven geen lezingen over zijn boek “Tegen verkiezingen” meer te
geven. Ook pogingen om hem voor een lezing met een andere insteek in huis te halen zijn niet
geslaagd.
De voorzitter bedankt de secretaris voor het verslag.
4. Jaarverslag bestuur 2017
De voorzitter bespreekt de hoofdlijnen uit het jaarverslag met de aanwezigen. Achtereenvolgens
komen de financiën (ook onder nieuwe penningmeester een positief resultaat), de ledenadministratie
(de vereniging is gegroeid, mede dankzij studenten die hun gratis studentenlidmaatschap hebben
voortgezet), de lobby mbo (burgerschapsagenda), de lobby vmbo (pleidooi voor nieuwe inhoud
maatschappijkunde), de lobby havo/vwo (combinatiecijfer, nieuwe programma
maatschappijwetenschappen), de betrokkenheid bij Curriculum.nu, de overige activiteiten van de
vereniging (o.a. Docentendag, profielwerkstukwedstrijd, ontwikkeling burgerschapswedstrijd,
examenbesprekingen en de examencertificaten) en de externe communicatie (website, nieuwsbrief,
M&P) aan de orde.
Bij het doorspreken van de contacten van de vereniging maakt de voorzitter gebruik van de
gelegenheid om een woord van dank uit te spreken in de richting van organisaties waarmee al jaren
zeer prettig wordt samengewerkt, waaronder ProDemos en de lerarenopleidingen.
N.a.v. paragraaf 3.4 (Curriculum.nu) spreekt Johann de Jong zijn zorgen uit over het gebrek aan
overkoepelende visie. Er wordt op tal van gebieden ontwikkeld en geparticipeerd, maar hoe wordt de
samenhang geborgd?
De voorzitter vertelt dat de NVLM voor de eigen vakken een integrale visie heeft ontwikkeld. De
conceptversie is voorgelegd aan de leden en n.a.v. hun feedback is er een definitieve versie tot stand

gekomen. Deze ligt nu bij de ontwikkelteams van Curriculum.nu. Verder gaan de negen
ontwikkelteams integraal over 9 domeinen in het po en vo. De ontwikkelteams zijn divers
samengesteld om de doorlopende leerlijn te borgen. De afstemming tússen de verschillende
leergebieden, bijvoorbeeld mens & maatschappij en burgerschap, blijft wel een belangrijk
aandachtspunt. Johann de Jong merkt op dat po en vo weliswaar beide vertegenwoordigd zijn, maar
dat het mbo ontbreekt. Volgens Ingrid Faas zou dit te maken kunnen hebben met het feit dat de
verschillende onderwijsniveaus onder een andere minister vallen. Niels Dekker laat weten dat er wel
contacten zijn tussen Jan Faber van de MBO Raad en Curriculum.nu; beide partijen zien het belang
van een goede doorlopende leerlijn/ integrale visie. De voorzitter benadrukt verder dat de samenhang
in het curriculum een onderwerp is dat de NVLM onder de aandacht zal blijven brengen.
Ingrid Faas laat n.a.v. paragraaf 3.14 weten dat de examenbundels op de Docentendag met korting
besteld kunnen worden bij de stand van de NVLM.
5. Financiën vereniging
De penningmeester begint met een woord van dank aan zijn voorganger, Tom Stroobach, die dit jaar
nog een ondersteunende rol heeft gespeeld.
Ondanks de wisseling van de wacht heeft de NVLM ook dit jaar een positief resultaat geboekt. Er is
sprake van een kasverschil van 17 cent, waar niet verder naar gezocht is. De kascommissie bestond
dit jaar uit Jac Kriens en Hans van Tartwijk. Jac Kriens laat weten dat de ALV de penningmeester wat
de kascommissie betreft eervol kan dechargeren. Hij moedigt de nieuwe penningmeester aan om de
ingezette lijn voort te zetten.
De penningmeester geeft een korte toelichting bij de financiële stukken. Er zijn geen vragen.
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen en het positieve resultaat toe te voegen aan de
reserve.
De voorzitter somt op voor welke documenten instemming wordt gevraagd. De penningmeester voegt
hier het verzoek aan toe om de leden van de huidige kascommissie opnieuw voor een jaar te
benoemen, aangevuld met een nieuw lid in de persoon van Tom Stroobach. Er bestaat geen behoefte
aan een stemming over de verschillende beslissingen die bij dit agendapunt moeten worden
genomen. De voorzitter bevestigt met een slag van de hamer de instemming op de verschillende
stukken. Er volgt applaus.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk. Er volgt applaus.
6. Verkiezing bestuursleden
Er zijn vier bestuursleden aftredend en herkiesbaar: Riemer Bouwmeester, Niels Dekker, Aukje
Schrijver en Hans Teunissen. Hans Teunissen stelt zich wederom verkiesbaar in de functie van
voorzitter.
Er worden twee nieuwe bestuursleden voorgedragen: Coen Gelinck en Thomas Klijnstra. Zowel Coen
als Thomas hebben een stuk geschreven waarin zij zichzelf voorstellen.
Afgelopen jaar liep ook Vincent de Geus mee als aspirant-bestuurslid. Vincent stelt zich niet
verkiesbaar, maar heeft tot vreugde van het bestuur de bereidheid uitgesproken een bijdrage te blijven
leveren op momenten dat dat wenselijk en mogelijk is. Ook blijft hij namens de NVLM lid van de
redactie van M&P.

De leden stemmen per acclamatie in met de zes te verkiezen bestuursleden. Er volgt applaus. De
voorzitter dankt de leden voor hun vertrouwen en feliciteert zijn medebestuursleden met hun
(her)verkiezing.
Ingrid Faas heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De NVLM neemt hiermee afscheid van een
bestuurslid met een lange staat van dienst (12 jaar). De voorzitter spreekt namens het hele bestuur
een woord van dank uit. Hij geeft enkele voorbeelden van de vele taken die Ingrid op zich heeft
genomen en geeft aan hoeveel zij voor de vereniging betekend heeft, met speciale aandacht voor
haar meest omvangrijke taak: de ledenadministratie. Als blijk van waardering voor haar jarenlange
inzet biedt het bestuur haar een cadeau en een symbolische attentie aan. Er volgt applaus.
9. Rondvraag en sluiting


Koen Dogterom vertelt dat hij onlangs uitgenodigd was op het ministerie van OCW om te
praten over burgerschapsonderwijs in het mbo. Het viel hem op dat men daar niet op de
hoogte leek van het feit dat de NVLM ook docenten burgerschap vertegenwoordigt.
De voorzitter geeft aan dat hem dit verbaast. Ook de NVLM heeft verschillende keren aan
tafel gezeten op het ministerie om te spreken over het mbo. Bovendien wordt er in de
relevante communicatie consequent namens de gehele doelgroep gesproken. Er bestaat bij
het ministerie dan ook zeker bekendheid met de vertegenwoordiging van docenten
burgerschap door de NVLM, maar blijkbaar niet bij iedereen. De voorzitter verneemt na de
vergadering dan ook graag met wie Koen Dogterom gesproken heeft, zodat hij hier een actie
op kan zetten.



Arthur Pormes vraagt of de NVLM, gezien haar gunstige financiële positie, indien nodig een
bijdrage kan leveren aan het nieuwe Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer. Dit
naslagwerk heeft immers niet alleen voor studenten, maar ook voor meer ervaren docenten
meerwaarde. Ingrid Faas laat weten dat er bij het LEMM nog een budget beschikbaar is. Veel
van de auteurs van de eerste editie hebben aangeven dat het resterende bedrag voor een
volgende editie mocht worden gebruikt. Ook zal er LEMM nog een verzoek naar de
lerarenopleidingen gaan om een financiële bijdrage te leveren. Met name het werk van de
inhoudelijk redacteur is immers vrij omvangrijk en zal vergoed moeten worden. De voorzitter
laat weten dat een verzoek aan de NVLM welwillend zal worden bekeken, mochten er vanuit
andere bronnen te weinig financiële middelen komen.



Mathieu Peulen doet de suggestie om in de M&P aandacht te besteden aan de pensionering
van Victor Gijselhart (bijvoorbeeld in de vorm van een interview), aangezien hij van groot
belang is geweest voor de ontwikkeling van het vak. Het idee wordt positief ontvangen. De
NVLM zal dit opnemen met de redactie van M&P.



Johann de Jong geeft aan de boekbesprekingen in M&P altijd met veel interesse te lezen. Hij
vraagt of het mogelijk is hier een soort database van bij te houden, eventueel aangevuld met
literatuur die door lerarenopleidingen aan de studenten voorgeschreven wordt. Ingrid Faas
geeft aan dat de oude edities van M&P online te raadplegen zijn. Johann de Jong geeft aan
dit te weten, maar juist meerwaarde te zien in een actueel gehouden database die ook uit
andere bronnen wordt aangevuld. De voorzitter geeft aan dit een sympathiek idee te vinden.
Toezeggingen kunnen er echter niet gedaan worden, omdat de redactie van M&P ook uit
vrijwilligers bestaat. De vraag wat er vanuit lerarenopleidingen mogelijk is, speelt de voorzitter
door naar Arthur Pormes. Arthur laat weten het mee te nemen naar het LEMM.



Johann de Jong complimenteert het bestuur met het feit dat de NVLM zo’n actieve
vakvereniging is, zeker in vergelijking met die van sommige andere vakken. De voorzitter
bedankt hem voor deze complimenten en benadrukt dat dit mede te danken is aan de leden.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.19 uur.

Den Haag, 9 februari 2018.

Aukje Schrijver
Secretaris NVLM

