VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVLM
Datum en tijd
Plaats

14 februari 2019, 16.30 uur
ProDemos, Hofweg 1, Den Haag, Parlementszaal, 3e verdieping

Aanwezig: Jefta Bego, Lucinda Berkhout, Rob van den Boorn, Linda Bloemendaal, Riemer
Bouwmeester, Niels Dekker, Danny Dingemans, Koen Dogterom, Coen Gelinck, Robin Grosz, Freek
Gruijters, Hay Janssen, Johann de Jong, Thomas Klijnstra, Jac Kriens, Anneke Meijering, Melissa van
Melle, Rien Ploeg, Lisanne Rintjema, Anouk de Ruiter, Xandrieke Sak, Hetty Schepers, Hans
Teunissen, Marjon van Tongeren, Jacintha Veenema, Annet van de Zandt.
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 algemene ledenvergadering 2018
De notulen worden tekstueel zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van de rondvraag van vorig jaar worden de volgende opmerkingen gemaakt:
• Koen Dogterom geeft n.a.v. de rondvraag van vorig jaar aan goed contact te hebben met Hans
over burgerschapsonderwijs op het mbo. De lijntjes zijn kort en dat is prettig.
• Met Arthur Pormes is contact geweest over het Handboek Vakdidactiek. Acties lopen.
• De vraag over het afscheid van Victor Gijselhart is opgepakt: in M&P heeft het afscheid geleid tot
een mooi artikel.
• Naar aanleiding van de vraag van Johann de Jong: hier is actie op ondernomen. De opleidingen
hebben op hun websites boekenlijsten staan die openbaar zijn. In het LOOMM is dit punt ook
geagendeerd en besproken. De actie krijgt nog vervolg: Thomas Klijnstra pakt dit verder op.
Hierover later meer.
De voorzitter bedankt de secretaris voor het verslag.
4. Jaarverslag bestuur 2018
De voorzitter bespreekt de hoofdlijnen uit elke paragraaf uit het jaarverslag met de aanwezigen.
Achtereenvolgens komen de organisatie van de vereniging, de financiën (zie ook agendapunt 5) en de
ledenadministratie aan bod. Het ledenaantal van de NVLM is ongeveer gelijk gebleven, mede dankzij
de studenten die hun gratis studentenlidmaatschap hebben voortgezet.
Ook de inhoudelijke punten uit hoofdstuk 3 komen aan de orde. De lobby in en voor het mbo komt aan
bod: leerlijn democratisch burgerschap, eindrapport staatscommissie parlementair stelsel - ook in het
avondprogramma onderwerp van gesprek. De lobby in en voor het vmbo wordt besproken: pleidooi
voor een nieuw examenprogramma maatschappijkunde en een plek voor maatschappijleer in de
onderbouw, doorlopende leerlijn democratisch burgerschap, maatschappijkunde als een
praktijkgericht vak in het curriculum. Omtrent de lobby voor havo/vwo wordt besproken: de positie van
maatschappijleer in het combinatiecijfer, het wetsvoorstel met de burgerschapsopdracht voor scholen,
het nieuwe programma voor maatschappijwetenschappen en de examens en de hiervoor beschikbare
examenbundels.
Tevens is er aandacht voor de ontwikkeling van een burgerschapswedstrijd door de NVLM voor vmbo
en mbo, voor de profielwerkstukwedstrijd (oproep om komend jaar nog meer havo-werkstukken in te
leveren). Ook dit jaar wordt een woord van dank uitgesproken aan de bijdragen die de hogescholen
en universiteiten in de vorm van sponsering en jurering hebben geleverd. Tegenwoordig is de
prijsuitreiking overigens in Den Haag en zijn we steeds bij een andere politieke partij te gast. Het
Kamerlid van die partij ziet dus ook welke mooie werkstukken onze leerlingen hebben gemaakt.
Uit hoofdstuk 3 werden verder toegelicht het Platform VVVO, de betrokkenheid van de NVLM bij
Curriculum.nu (de NVLM richt zich vooral op de ontwikkelteams Mens & Maatschappij en
Burgerschap), de Onderwijscoöperatie en het lerarenregister.
Tijdens het doornemen van de contacten die de vereniging heeft met verschillende organisaties,
maakt de voorzitter van de gelegenheid gebruik om een woord van dank uit te spreken in de richting

van deze organisaties. Er wordt al jaren zeer prettig samengewerkt. Specifiek worden hierbij
ProDemos en de lerarenopleidingen genoemd.
Er zijn meerdere contacten geweest met het Ministerie van OCW. Naar aanleiding van deze contacten
worden de ontwikkelingen rond de rekentoets besproken (waaronder het vroegere plan om de
rekentoets tijdelijk op te nemen in het combinatiecijfer, waardoor de positie van maatschappijleer nog
meer onder druk zou kunnen komen te staan).
Ten slotte komen de overige activiteiten van de vereniging aan de orde: o.a. de Docentendag, de
examenbesprekingen en de examencertificaten (het is mooi om te zien dat ook pilot-leerlingen een
cijfer 9.0 hoger hebben gehaald), het schrijven van de examenbundels voor het nieuwe
examenprogramma en de externe communicatie (website, nieuwsbrief, M&P). Dit jaar heeft de AVG
veel aandacht en werk gekost. Hier is in de nieuwsbrief ook aandacht aan besteed.
Naar aanleiding van het besproken jaarverslag worden enkele vragen gesteld:
Melissa van Melle: ze voert het nieuwe programma van MAW uit. Ze vraagt zich af of er veel
opmerkingen of ervaringen binnenkomen over het nieuwe programma en over de gebruikte methodes
(zij gebruikt Seneca)? Ze geeft aan dat bij haar het beeld bestaat dat hierover klachten gedeeld
worden.
De voorzitter antwoordt dat er geen formele klachten binnenkomen. Wanneer de NVLM dit soort
signalen krijgt gaat dat vaak over de methodes, meer dan over het nieuwe programma. De voorzitter
geeft aan hier vanuit de NVLM weinig in te kunnen betekenen. Hij geeft als tip om zelf met de
uitgevers te communiceren. Het is lastig om hier als vakvereniging invloed op uit te oefenen.
De NVLM heeft het onderwerp wel twee keer op de agenda gehad tijdens bestuursvergaderingen.
Daarbij valt op dat we als individuele docent zaken ‘uit het veld’ oppikken, deze zaken worden niet
direct aan de NVLM gemeld.
Rob van den Boorn geeft naar aanleiding van dit gesprek aan dat het examenprogramma voor de
havo wel heel zwaar is (twee jaar voor havo en zelfs maar een jaar voor de vavo). Daarover hoort de
opleiding van studenten wel opmerkingen.
Coen Gelinck geeft aan dat de NVLM de uitkomsten van de monitor van het SLO afwacht. Het blijft
wel een aandachtspunt voor de bestuursagenda.
5. Financiën vereniging
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken.
Eerst wordt bijlage 3a besproken (begroting en jaarrekening 2018). Er is een tekort op de begroting in
dit jaar, hoewel er wel meer geld is binnen de vereniging. De gelden voor Curriculum.nu werden en
worden ingezet om naar bijeenkomsten te kunnen gaan, een visie te schrijven, een feedbackstructuur
in te richten en om aan leden van de klankbordgroep te geven. Deze gelden waren niet begroot en
een deel van dit geld staat op de spaarrekening voor komend jaar. Niet alles dat is ontvangen is dus al
uitgegeven.
De locatie van de examenbespreking dit jaar is heel goed bevallen, hoewel deze heel duur was. Voor
komend jaar kijkt de vereniging daarom toch naar een andere locatie. De kosten hiervoor is een van
de redenen waarom er een tekort was op de jaarrekening.
Op de begroting van 2019 staat geld gereserveerd voor het 50-jarig jubileum van de NVLM. Verder
komt er extra geld binnen vanwege een vervolgsubsidie van Curriculum.nu.
Er worden verder geen vragen gesteld.
De kascommissie bestond dit jaar uit Jac Kriens, Hans van Tartwijk en Tom Stroobach. Jac Kriens laat
weten dat de ALV het bestuur wat de kascommissie betreft eervol kan dechargeren. Hij moedigt de
nieuwe penningmeester aan om de ingezette lijn voort te zetten. De verandering van penningmeester
sinds vorig jaar, is niet de reden dat er dit jaar een tekort op de begroting is. De kascontrolecommissie
heeft alle vertrouwen in de penningmeester!
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. 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.

De kascommissie bestaat op dit moment uit Jac Kriens, Hans van Tartwijk en Tom Stroobach. Er volgt
applaus en de kascommissie krijgt ook komend jaar een vervolg.
6. Verkiezing bestuursleden en voorzitter a.i.
• Riemer Bouwmeester, Niels Dekker, Coen Gelinck en Thomas Klijnstra zijn vorig jaar ge/herkozen. Hun termijn eindigt begin 2020.
• Hans Teunissen en Aukje Schrijver treden direct na de Docentendag 2019 af en zullen in 2020
dan ook niet herkiesbaar zijn. We nemen van beiden afscheid.
• Bestuursleden die nu aftredend zijn en wel herkiesbaar: Jefta Bego, Freek Gruijters en Anouk de
Ruiter.
• Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor: Robin Grosz, Annet van der Zandt en Joris
Kurk. Deze drie kandidaten hebben zich via een korte tekst in de uitnodiging al kort voorgesteld en
dat doen Robin en Annet tijdens de vergadering nog kort over. (Joris kon helaas niet aanwezig
zijn).
Na de Docentendag bestaat het bestuur uit tien leden.
Coen Gelinck stelt zich kandidaat om direct na de Docentendag als voorzitter a.i. Hans Teunissen op
te volgen. Hij wil tot aan de volgende jaarvergadering als voorzitter a.i. functioneren. Het bestuur gaat
er vanuit dat er dan een nieuwe kandidaat-voorzitter gevonden is, die deze functie voor langere tijd wil
vervullen.
De leden stemmen per acclamatie in met de zes te verkiezen bestuursleden. Er volgt applaus. De
leden stemmen per acclamatie in met het voorstel dat Coen Gelinck voorzitter a.i. wordt komend
bestuursjaar. De voorzitter dankt de leden voor hun vertrouwen en feliciteert zijn medebestuursleden
met hun (her)verkiezing.
Zowel Aukje Schrijver als Hans Teunissen hebben besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De NVLM
neemt hiermee afscheid van twee bestuursleden met een lange staat van dienst. Coen Gelinck
spreekt namens het hele bestuur een woord van dank uit.
Als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet biedt het bestuur beide een cadeau en een
symbolische attentie aan. Het cadeau en de attentie aan Hans worden uitgereikt. Aan Aukje zal dit
tijdens de Docentendag gebeuren. Er volgt applaus.
7. Rondvraag
• Koen Dogterom: hoe loopt het contact met de Nederlandse Sociologische Vereniging?
Er staat een koffieafspraak tussen Godfried en Hans hierover. Thomas zal daarbij aansluiten.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.24 uur.
Vervolgens wordt de voorzitter bedankt voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren.
Hans wordt toegesproken door de vertegenwoordiger van de kascommissie: Jac Kriens. Hay Janssen
spreekt Hans kort toe namens de Fontys lerarenopleiding Maatschappijleer. Coen neemt namens het
bestuur en alle leden het woord.
Ten slotte sluit Hans de bijeenkomst af met warme woorden voor de leden en de vereniging en voor
elk van de huidige bestuursleden.
Den Haag, 15 februari 2019.
Jefta Bego, bestuurslid NVLM

