
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

 

Woensdag 18 april 2018, ROC Midden Nederland, Utrecht 

 

1. Opening 

De voorzitter, Huib van Drooge, opent de vergadering om 17.00 uur met een speciaal welkom 

aan de leden van verdienste: mevrouw Offereins en de heren Donk, Hendriks, Jongejans, 

Krips, Soldaat en Verkerk.  

Afmeldingen zijn ontvangen van de dames Huijsmans en Kramers-Pals en de heren Van 

Beek, Van den Dool, Gravenberch, Huijsmans, Jansen en Leendertz. 

Ook een speciaal welkom voor de volgende genodigden: de heer Yvo Janssen van onze 

Belgische zustervereniging VeLeWe en de heer Henrico ten Brink van Uitgeverij ten Brink. 

Bericht van afmelding is ontvangen van mevrouw Vis-Theunessen en het hoofd NVON-

bureau Jan van Lune. 

Een minuut stilte wordt gehouden voor de volgende leden van de vereniging die zijn 

overleden: de heer H.W. van Eck, de heer D. van Genderen, de heer P.W.J. Heldens, de heer 

D.J. Kooy, de heer D.W. Middelbeek en de heer J. van Schravendijk. 

 

2. Vaststelling agenda 

Het bestuur heeft één wijziging van de agenda, namelijk bij punt 12 benoeming van leden van 

verdienste. Dit stond op de agenda, maar is er door onbekende reden afgevallen. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken en geen verdere mededelingen. 

 

4. Terugblik en vooruitblik 

In 2017 hebben we ons met diverse zaken beziggehouden naast de reguliere zaken. Het 

vervolg van Onderwijs2032 vroeg veel aandacht. Curriculum.nu is een belangrijke 

ontwikkeling waarin de NVON, net zoals de andere vakverenigingen, een belangrijke rol 

heeft gekregen. De NVON heeft een visiedocument gemaakt voor het leergebied Mens en 

Natuur. De commissie, die dit document gemaakt heeft, is nog steeds actief in het begeleiden 

van het proces van curriculumontwikkeling en speciaal voor de natuurwetenschappen en 

techniek. Deze rol van het betrokken zijn bij de toekomstige ontwikkeling van onze vakken is 

een belangrijke verandering. 

De NVON kan terugkijken op een goed jaar in 2017. Er waren steeds meer deelnemers aan de 

cursussen die door de NVON waren georganiseerd. Naast het jaarlijkse NVON congres was 

er een succesvol congres van de toa’s en een congres van Jong NVON. 

De BètaTechniekdag, die dit jaar voor de tweede keer georganiseerd werd, was ook een 

succes. Met een nieuw hoofd NVON-bureau en nieuwe website kan de NVON goed de 

toekomstige ontwikkelingen vormgeven. Het goede verloop van deze activiteiten zou niet 

mogelijk zijn zonder de geweldige inzet van het NVON-bureau, de medewerkers en alle  

vrijwilligers. Het ledental van de vereniging is wederom gegroeid: van 4145 naar 4207. 

 

Vooruitblik 

In 2018 was er een nieuw congres wetenschapsoriëntatie. Het was een succes met 80 

deelnemers. Dit congres werd georganiseerd in samenwerking met de vereniging van 

filosofiedocenten. De BC wetenschapsoriëntatie gaat in de toekomst met deze vereniging 

samenwerken, waarbij onderlinge kennis wordt uitgewisseld door onder andere cursussen  

zoals filosofie van de natuurwetenschappen voor NVON-leden en biologische kennis bij 

ethische vraagstukken voor de filosofen. 



Ook Curriculum.nu zal dit jaar nog een belangrijke activiteit in de vereniging verzorgen. 

Vraag uit de zaal van Hein Bruijnesteijn: “Komen er ook nieuwe initiatieven gericht op 

het primaire onderwijs?” 

Antwoord: “Op de enquête voor het visiedocument hebben 900 mensen gereageerd waarvan 

het merendeel werkzaam was in het PO. Een enquête invullen is één ding maar met het 

bezoeken van bijvoorbeeld de Curriculum.nu bijeenkomsten hebben we nog niet veel geluk 

gehad om docenten uit het PO aan te trekken. Wij zijn wel bezig, we benaderen ook scholen 

om mee te doen maar dit moet worden opgebouwd.” 

 

5. Verslag van de ALV van 19 april 2017 

Auke Cuiper; een opmerking over pagina 2: “Zijn er speciale acties om het ledental te laten 

groeien?” 

Antwoord: “Wij ondernemen als vereniging vele activiteiten om nieuwe leden te werven. Zo 

staan wij door heel Nederland op congressen en organiseren wij nascholingen, excursies en 

examenbesprekingen. Onze ondersteuners gaan op bezoek bij lerarenopleidingen om 

studenten te werven (bij sommige opleidingen zijn studenten zelfs verplicht om lid te worden 

van de NVON). Wij zien dat de gemiddelde leeftijd van NVON-leden aan het teruglopen is, 

wat betekent dat we veel jonge leden erbij krijgen. Elk jaar verlies je leden (door bijvoorbeeld 

pensionering of doordat zij niet meer werkzaam zijn in het onderwijs), dus om te groeien 

moeten er elk jaar meer nieuwe leden bijkomen dan er weggaan.”  

“Op bladzijde 5 van de jaarstukken van 2017 zie je dat er vanaf 2012 een hele duidelijke 

opwaartse curve heeft plaatsgevonden in de groei van het ledental. In de overgang van 2013 

naar 2014 zien wij een toename in het ledental door de toevoeging van de sectie techniek. 

Feitelijk blijkt het wel lastig deze doelgroep aan te spreken, we zijn daar wel mee bezig dat te 

verbeteren.” 

Wilfred van Elsäcker : “Bij de rondvraag op pagina 3 was er een vraag over de website, dat de 

functionaliteit daarin zou verbeteren, met name het zoeken naar examens. Is daar meer 

duidelijkheid over?” 

Antwoord: “De website valt onder het hoofd NVON-bureau en het is lastig nu deze vraag te 

beantwoorden omdat de heer Van Lune afwezig is. Deze vraag zal worden neergelegd bij de 

heer Van Lune.” 

Vraag uit de zaal van Wilfried van Elsäcker: “Kunt u zien dat de nieuwe website ook tot meer 

gebruikers heeft geleid?” 

Antwoord: “Dat zal zeker te zien zijn, met de nieuwe website kun je allerlei analyses 

toepassen, als DB hebben wij hier nog geen overzicht van gekregen.” 

 

6. Jaarverslag secretaris 

Hierover zijn geen vragen. 

 

7. Jaarverslag penningmeester 

Financieel was het weer een goed jaar. Er is een negatief saldo, maar is veel geld weer 

toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Het negatief saldo kan makkelijk uit het 

weerstandsvermogen worden geredigeerd. De totale voorzieningen zijn opgelopen tot bijna 

een miljoen euro. Met de vorige penningmeester hebben wij ook besproken dat dit moet 

worden teruggebracht. Met de boekhouder pakken wij dit op. Op het volgende jaarverslag zal 

er een aanzienlijk lager bedrag voor voorzieningen staan en daarbij meer eigen vermogen. 

Er lijken grote schommelingen in de contributie plaats te vinden. Er is een andere systematiek 

gebruikt voor het innen van de contributie, daarom is er één jaar meer ontvangen en het ander 

jaar minder. Wij verwachten dat het dit jaar weer rechtgetrokken wordt, rond de € 240.000 in 

ontvangen contributiegelden. 



Aan de projecten was er ongeveer € 78.000 aan kosten gemaakt en ongeveer € 77.000 aan 

opbrengsten. Wat aangeeft dat de projecten bijna allemaal goed gebudgetteerd waren, 

complimenten daarvoor. 

Jan Hendriks : “Vandaag is het thema duurzaamheid, wordt de reserve die wij hebben ook 

voor een belangrijk gedeelte duurzaam belegd?” 

Antwoord: “De kascommissie komt hier zo op terug (zie punt 8). Op dit moment wordt er nog 

niet duurzaam belegd.” 

Vraag uit de zaal: “Als je naar de begroting kijkt dan worden de bestuurskosten gedekt door 

de GOVAK gelden en de contributie dekt de bladen en de website. Daarnaast zijn de andere 

kosten vrij laag. Het vermogen van de vereniging zal alleen maar groeien? Het vermogen is 

ongeveer rond de € 500 per lid?” 

Antwoord: “Het is natuurlijk niet onze bedoeling het geld op te potten en het vermogen groter 

te maken, het geld is er om te besteden. Wij willen heel graag dat leden initiatieven 

ontplooien en voor goede projecten is zeker geld beschikbaar. Als er ideeën zijn dan kan er 

een projectvoorstel worden geschreven dat vervolgens wordt besproken in het bestuur.” 

Vraag uit de zaal: “Bij punt 8 van het verslag van de kascommissie 2017 staat dat het wellicht 

verstandig is grotere geldbedragen onder te brengen bij verschillende banken. Doen wij dat nu 

ook?” 

Antwoord: “Samen met de voormalige penningmeester, de heer Backer, is daar naar gekeken 

en met de boekhouder, de heer Van Bueren, is een aantal banken uitgekozen. Vrijwel alle 

banken in Nederland die een dekking hebben door de Nederlandse Bank stellen de rekeningen 

niet open voor zakelijke dienstverlening, alleen voor particulieren. Er zijn nu vier banken 

uitgekozen waar wij grotere geldbedragen onder kunnen brengen, dit is bijna rond.” 

Vraag uit de zaal: “Op pagina 17 in de begroting staat er een bedrag van € 0,- begroot voor 

het hoofd NVON-bureau, wat houdt dit in?”  

Antwoord: “Het vorige hoofd NVON-bureau was voor 1,0 fte in dienst van de NVON, dat 

werd betaald vanuit de GOVAK-gelden, voor 0,4 fte werkte hij voor de FvOv. Daarvoor 

kreeg de NVON geld van de FvOv. Het nieuwe hoofd NVON-bureau werkt en wordt voor 0,6 

fte betaald vanuit de GOVAK-gelden. De rest van de tijd werkt hij op school als docent 

scheikunde.” 

Vraag uit de zaal van mevrouw Kers: “Wat zijn de GOVAK-gelden?” 

Antwoord: “Als een vakbond mensen in dienst neemt die op een school werken en tewerk 

worden gesteld in de diensttijd van de school (niet gedetacheerd) zijn dat uitbestedingsuren. 

Op het moment dat het contract wordt opgeheven komt die persoon gewoon weer in dienst 

van de school. Het is een andere constructie dan het detacheren. Dit is een gunstige 

constructie voor ons want wij betalen een gemiddeld vervangingsbedrag. Er zijn daardoor 

geen arbeidscontracten met de NVON.” 

Auke Cuiper: “In de begroting staat; bijdrage Curriculum.nu van € 55.000. Waar wordt dat 

aan besteed?” 

Antwoord: “Het geld wordt besteed aan de selectiecommissie, er gaat geld naar de 

visiecommissie en naar het uitzetten van de enquête door het bureau. In wezen wordt het geld 

dat we binnenkrijgen besteed aan activiteiten die samenhangen met Curiculum.nu.” 

 

8. Verslag kascommissie 

Op donderdag 15 maart 2018 is in Driebergen de kascommissie bestaande uit Jacqueline 

Slagter en Adrie Niënkemper samen met de boekhouder, Wim van Bueren, en de  

penningmeester, Andre Biegstraaten, bijeengekomen. Gezamenlijk is de balans van 2017 

onderzocht en zijn de declaraties van de leden steekproefsgewijs gecontroleerd. De commissie 

heeft op een zeer prettige manier antwoord gekregen op alle vragen en heeft waardering voor 



de wijze waarop Wim van Bueren en Andre Biegstraaten de administratie zo goed op orde 

hebben. 

De kascommissie wil het bestuur twee punten meegeven: 

In het kader van transparantie en de bestuurlijke verantwoordelijkheid zou het verstandig zijn 

eens te kijken naar de eigen rekening van de toa-sectie en de hoogte van de bedragen in deze 

rekeningen (ook de spaarrekening). 

De NVON heeft het over duurzaamheid, daarin zou de NVON haar verantwoordelijkheid 

moeten kennen en nemen door ook te beleggen in groene aandelen. 

De kascommissie adviseert de ALV en het bestuur dit advies op te nemen voor het boekjaar 

van 2018. 

Een toevoeging van de penningmeester: “Eén punt hiervan is reeds uitgevoerd. Met de toa-

sectie hebben wij vorig jaar al afspraken gemaakt en die zijn voor deze vergadering 

geactualiseerd. Het overgrote deel van het saldo is overgemaakt naar de centrale rekening 

van de NVON. 

Wat betreft het beleggen in groene aandelen, dit zullen wij bespreken in de  

bestuurscommissie financiën.” 

 

9. Vaststelling van de begroting voor 2018 

De auteursrechten van Binas nemen af. Als wij geen nieuwe versie uitbrengen, zal dit elk jaar 

minder worden, wat te verwachten is. Betreffende de contributie; daar zie je een middeling 

van 2016 en 2017 waarbij wij uitkomen op € 240.000 op jaarbasis. 

 

10. Vaststellen contributie 

Gezien de vermogenspositie van de NVON zien wij geen reden tot verhoging. (Applaus). 

 

11. Benoeming kascommissie 

Jacqueline Slagter is vorig jaar toegetreden tot de kascommissie. Adrie Niënkemper is twee 

jaar betrokken geweest bij de kascommissie en neemt nu afscheid. Vorig jaar heeft Anneke 

Thurlings zich als reserve opgegeven. Er is echter overleg gepleegd op haar verjaardag, 

waardoor zij hierbij niet aanwezig was. Anneke stelt zich dit jaar ook weer beschikbaar (als er 

maar niet op 15 maart wordt overlegd). Dirk Jan van de Poppe stelt zich voor als reserve 

kascommissie. 

 

12. Benoeming leden van verdienste 

Vorig jaar is men tijdens de ALV akkoord gegaan met een commissie die aanvragen zal 

beoordelen voor benoeming tot lid van verdienste en een voorstel daartoe zal doen tijdens de 

ALV. De commissie bestaat uit de volgende leden van verdienste: Jan Hendriks, Henk 

Huijsmans en Leander Jansen.  

De voorzitter: “Vanaf 1995, het begin, was zij betrokken bij het opzetten van de werkgroep 

toa. Bij het invoeren van het formatie budgetsysteem werd de toa-formule losgelaten en kwam 

de formatie van het aantal toa’s op een school onder druk. Een situatie die tot op de dag van 

vandaag een probleem is. Zij was de grote organisator vanaf het begin van de toa-congressen. 

Dit congres is elk jaar een succes, binnen twee weken is het congres altijd uitverkocht.  

Jarenlang heeft zij in het bestuur van de toa-sectie gezeten. Mede gezien dat de toa-sectie  

altijd zijn eigen kleur aan de NVON heeft gegeven door middel van hun congres, het werk 

voor de toa’s in Nederland en het functioneren van de sectie wil ik de ALV voorstellen Petra 

van Gaalen te benoemen tot lid van verdienste. Applaus.  

Petra van Gaalen: “Het is een grote eer, en ik heb het werk met ontzettend veel plezier 

gedaan. Voor de positie van de toa moet nog steeds hard gestreden worden binnen het 

voortgezet onderwijs. Na al die jaren hier al mee bezig te zijn geweest, is de positie van 



de toa niet erg veel veranderd. Wel is, door de inzet van de toa-sectie van de NVON, 

vakinhoudelijk heel veel veranderd en door bij elkaar te komen en erover te praten. Ook in 

buitenlandse congressen zoals dat van de ASE hebben wij ons heel verdienstelijk kunnen 

maken door samen te werken met de toa’s (technicians) in Engeland. Ik ben ontzettend trots 

op alle mensen die zich daarvoor hebben ingezet en nog steeds werkzaam zijn in de toa-sectie. 

Het was een hele eer om binnen de NVON deze positie te mogen innemen.” 

Toevoeging van Huib van Drooge: “Er is een onderzoek gedaan naar natuurwetenschappen 

met name praktisch werken in de natuurwetenschappen en daar zit een duidelijke koppeling in 

dat wanneer er toa’s op de school aanwezig zijn dat dat zoveel beter is voor het 

natuurwetenschappelijk onderwijs. De toa’s spelen daar een erg belangrijke rol in.” 

De voorzitter vervolgt: “Zij begon in 1990 als secretaris van de NVON. Op dat moment was 

er geen NVON-bureau en was de ledenadministratie nog een kaartenbak. De vergaderstukken 

werden gestencild en in grote enveloppen naar de bestuursleden gestuurd. Na haar 

bestuursperiode was zij jarenlang eindredacteur biologie van de NVOX. Nu is zij adjunct-

hoofdredacteur van de NVOX. Gezien de veelvuldige en veelzijdige manier waarop zij zich 

voor de NVON heeft ingezet, wil ik de ALV voorstellen Marijke de Senerpont Domis-Hoos te 

benoemen tot lid van verdienste. 

Marijke Domis: “Ik ben al zo lang bij de NVON en heb het altijd met erg veel plezier gedaan. 

Ik blijf tot aan mijn dood bij de NVON.” 

 

13. Benoeming lid dagelijks bestuur 

Het bestuur had gehoopt een toekomstige voorzitter tijdens de vergadering voor te stellen. Het 

komend jaar is het laatste jaar voor Huib van Drooge als voorzitter van de NVON, omdat  

volgend jaar de tweede termijn van drie jaar erop zit en hij niet meer kan worden herbenoemd. 

Er is een open sollicitatie geweest, daarbij is geen goede voorzitter gevonden. Het bestuur zal 

op zoek moeten gaan naar een nieuwe voorzitter. Wij hopen op iemand die actief is in het 

onderwijs. We hopen op de steun van de leden, mocht u iemand willen voordragen of zelf 

willen solliciteren. 

 

14. Benoeming leden hoofdredactie NVOX 

Er zijn geen benoemingen in de hoofdredactie. 

 

15. Afscheid redacteuren 

Maarten Foeken: “Er zijn twee eindredacteuren die afscheid nemen van de NVOX-redactie, 

één van hen is Arnoud Pollmann. In zijn afwezigheid zal Ton Brink zijn cadeau in ontvangst 

nemen.” 

Arnoud is in 2002 begonnen als eindredacteur bij anw. Op een geven moment bleek dat het 

vak anw gedoemd was te verdwijnen. Iets waar veel mensen het niet mee eens waren. Hij, met 

een aantal anderen, hebben zich zeer beijverd om het vak te behouden. Het heeft niet zo  

mogen zijn. We weten nu wel dat een groot aantal docenten zich er niet bij hebben neergelegd 

en nu bezig zijn met de ombouw van het vak anw naar wat nu ‘wetenschapsoriëntatie’ heet. 

Daarbij kwam de internationale ervaring van Arnoud ook goed van pas.” 

“Arnoud blijft nog wel aan de NVOX verbonden als redacteur, dus het is geen definitief 

afscheid en daar ben ik blij om want ik heb Arnoud leren kennen als een buitengewoon fijne 

man met wie het fijn samen te werken was en is. De redactie wenst Arnoud het allerbeste toe 

en hoop regelmatig nog iets van hem te lezen.” 

“De tweede persoon die afscheid neemt is Hein Bruijnesteijn. Hein is in 2013 begonnen als 

eindredacteur van de NVOX voor vmbo/onderbouw en voor de toa’s. Hij was jarenlang 

scheikundeleraar aan de Nieuwe School in Amsterdam en verbonden aan het  tijdschrift 



‘Impuls’, uitgegeven door het APS. Dit tijdschrift werd een tijdlang (gedeeltelijk) betaald 

door de NVON en zo is Hein uiteindelijk terechtgekomen in de NVOX-redactie.” 

“Hein is een onvermoeibare auteur met een grote passie voor alle facetten van de  

bètawetenschappen en met name de didactiek. Hij schrijft over allerlei onderwerpen die te 

maken hebben met het onderwijs, soms onder een pseudoniem, dat wij hier niet zullen 

verklappen. Hein wil zich gaan richten op de Terugkoppeling. De redactie bedankt Hein 

hartelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren en wenst hem veel succes met zijn werk voor 

Terugkoppeling.” 

 

16. Rondvraag 

Erik Jongejan: De heer Jongejan wendt zich tot alle leden, hij stelt zich voor als kandidaat 

voor het ABP VO (verantwoordingsorgaan). Er zijn actieven en niet-actieven, de heer 

Jongejan valt onder de niet-actieven. Veel mensen buiten deze groep van de NVON, weten 

niet van het bestaan hiervan. Er zijn totaal 2,8 miljoen mensen die mogen stemmen, er is maar 

een klein percentage dat stemt. De heer Jongejan heeft 3000 stemmen nodig. Er is een 

kieswijzer en die geeft aan dat hij één van de duurzame kandidaten is. De hele maand april 

kan er gestemd worden. De organisatie valt onder CMHF (85.000 leden). Sinds 2008 is de 

NVON één van de verenigingen die daarin participeert. 

Jos van Koppen: “Hoe kun je een nieuwe kring oprichten?” 

Antwoord Huib van Drooge: “Er zijn allerlei dingen mogelijk (het is niet meer gekoppeld aan 

postcode). Leden kunnen zich aanmelden voor een kring en dan wordt dat ook vastgelegd. De 

vraag of een nieuwe kring mogelijk is, moeten wij aan het hoofd NVON-bureau voorleggen.” 

De heer Leen Donk neemt namens de leden van verdienste het woord en dankt voor de 

uitnodiging en complimenteert het bestuur en de congresorganisatie met het prachtige congres 

met ieder jaar opnieuw een prachtig onderwerp. 

 

17. Sluiting 

Huib van Drooge bedankt alle aanwezigen voor hun komst naar Utrecht voor het congres en 

de jaarvergadering. Een speciale dank aan Marianne Offereins voor de stands en de congres-

tasjes, ook aan het bureau.  

Ook een grote dank aan Andre Biegstraaten die gezorgd heeft voor het ROC als gastheer.  

De secretaris, Gerda Berben bedankt Huib van Drooge, Andre Biegstraaten en Marianne 

Offereins. 

Einde vergadering om 17.55 uur. 

 

Karen Piggott, secretariaat 


