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Algemene Ledenvergadering VOR 

Universiteit Rotterdam (tijdens ORD 2016) 

 
Verslag 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 

De voorzitter stelt de agenda vast. 

 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering VOR 2015 (zie bijlage voor verslag)  

  

Er zijn geen opmerkingen. De voorzitter stelt het verslag vast.  

 

3. Mededelingen 

• Toekomstige ORD’s (2017): Universiteit Antwerpen in Juni 

• Sectorplan Onderwijswetenschappen: De commissie implementatie sectorplan is gestart en bestaat 

uit Saskia Brand-Gruwel (vz), Diana Dolmans, Tamara van Gog, Monique Volman, Maarten Wolbers en 

Jan van Driel (zal vanwege vertrek naar buitenland nog worden vervangen). Opdracht is drieledig: 

Wetenschappelijk onderwijs meer stroomlijnen, onderzoeksagenda (met NRO in de Regierol) en 

gezamenlijke visitatie organiseren en het uitwerken van de academische werkplaatsen. 

• Nationale Wetenschapsagenda: 12.000 vragen waarin ook vragen over onderwijs zijn opgehaald. 

Echter de vragen over onderwijs zijn uiteindelijk in verschillende routes ondergebracht. Na overleg 

komt er nu een route Jeugd en onderwijs. Hopelijk leidt dit tot gerichte aandacht in de 

investeringsagenda. Het volgend kabinet zal hier mee verder gaan. 

• ECER: Dit jaar (2016) zal deze in Dublin worden gehouden (augustus). 

 

4. VOR-Jaarverslag 2015-2016 (zie bijlage) 

Een vraag naar aanleiding van het jaarverslag betrof de vraag of we wel of niet het lidmaatschap WERA 

verlengen. Conclusie is: wel doen, want is financieel niet veel en voor ontwikkelingslanden is het van 

belang.  

 

5. Pedagogische Studiën (zie bijlage voor verslag overleg redactie PS met VOR & VFO besturen) 

• Digitaliseren / open acces: Vorig jaar is in de ALV besloten tot digitalising en open acces. We weten 

inmiddels dat het overgaan naar OA geen invloed heeft op de impact factor. Er zijn stappen gezet en 

er komt een website. Functionaliteiten als doorzoekbaarheid worden goed geregeld. De bibliotheek 

van de UvA zal het geheel hosten. Per 1 januari zijn we dan digitaal en verdwijnt de papieren versie. 

• Vraag aan de redactie is om de ideeën rond integriteit en OA mee te nemen in het beleid. 

• Als het gaat om de website is het verder van belang een goed format te ontwikkelen voor de divisies. 

• Tweetaligheid: PS heeft problemen met zowel de kwaliteit als kwantiteit van de kopij. Tweetaligheid 

zou dit probleem kunnen adresseren. Er zal op deze ORD een aparte sessie aan worden besteed. Wat 

impact is op de impact factor zal moeten worden bekeken, want mogelijk was Nederlandstaligheid 

een van de criteria. Vraag is of er andere oplossingen voor het probleem zijn dan tweetalig aanbieden 

van PS. 

 

6. Financiën VOR (bijlage met financiële overzichten wordt ter plekke uitgereikt) 

• Verslag Kascommissie - Ellen Janssen en Tim Mainhard - Ze stelden dat wat betreft HH niet alle posten 

even duidelijk waren geboekt. Deze werden toegelicht en opgehelderd. Verder waren er geen 

opmerkingen en goedkeuring is gegeven.  

• Verlies- en winstrekening VOR 2016: goedgekeurd en vastgesteld 

• Balans VOR 2016 - goedgekeurd en vastgesteld 

• Begroting VOR 2017- goedgekeurd en vastgesteld. 

• Reprorechtenvergoeding: besloten is om de gelden die vanuit PRO beschikbaar worden gesteld voor 

auteurs in te zetten voor het realiseren van het OA-beleid. 
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7. Samenstelling VOR-bestuur 

• Renate Wesselink wordt voorgedragen als vice-voorzitter in het DB van de VOR (afscheidnemende 

vice-vz is Anton Beguin) 

• Roeland van der Rijst wordt voorgedragen als secretaris in het DB van de VOR (afscheidnemende 

secretaris is Saskia Brand-Gruwel) 

• Carlos van Kan wordt voorgedragen als penningmeester in het DB van de VOR (Roeland van der Rijst is 

voornemens de rol van penningmeester over te dragen om zelf de rol van secretaris op zich te nemen) 

• Rosanne Zwart wordt voorgedragen als divisievoorzitter van de divisie L&L (Perry den Brok zal afscheid 

nemen) 

• Saskia Wools wordt voorgedragen  als divisievoorzitter van de divisie M&E (Bernard Veldkamp zal 

afscheid nemen) 

• Niek van den Berg wordt voorgedragen als divisievoorzitter van de divisie BBV (Renate Wesselink zal 

afscheid nemen)  

 

De ALV gaat akkoord met alle wisselingen. 

 

8. Verdere Beleidsvoornemens VOR 

• PS open acces-beleid verder uitvoeren 

• Samenwerking met VFO op divisieniveau stimuleren 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


