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VOR-VFO-PS Vergadering 

 

Donderdag 9 maart 2017, 15.30-17.00 uur,  

Utrecht, HNK Utrecht Centraal Station  

(Arthur van Schendelstraat 648-750) 

 
VERSLAG 

 

Aanwezig: bestuur VOR, bestuur VFO en redactie PS. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Monique opent de vergadering met een kort voorstelrondje. De agenda wordt aangepast; PS 

prijs komt als laatste voor de rondvraag, de financiën komt voor de mededelingen en het 

voorstel voor tweetaligheid van PS wordt besproken bij punt 4 (evaluatie). 

 

2. Verslag vergadering maart 2016 (bijlage) 

 Naar aanleiding van het verslag komt de vraag op welke themanummers er op de rol staan. 

Er wordt momenteel gewerkt aan themanummers over 1) differentiatie, 2) lessonstudy en 3) 

professionele ruimte van leraren. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De samenstelling van de redactie is gewijzigd; Wilfried Admiraal is redactievoorzitter en 

Johan van Braak is gewoon lid van de redactie. 

 

5. Financiën PS en ontwikkeling ledenaantallen (wordt ter vergadering uitgereikt) 

Carlos geeft een overzicht van de financiële situatie van PS in 2016 en de begroting voor 

2017. Door de nieuwe situatie van het OA aanbieden van PS worden inkomsten minder, maar 

de uitgaven worden ook minder. Komend jaar zal de financiële situatie nauwkeurig 

gemonitord moeten worden om bij te houden of de inschattingen die gemaakt zijn 

overeenkomen met de realiteit. Eventueel is een heroverweging van de vergoeding voor het 

redactiesecretariaat in de toekomst noodzakelijk. 

 

4. Evaluatie afgelopen jaargang 

Vanuit VOR/VFO wordt de waardering uitgesproken voor de hoge kwaliteit van de inhoud en 

wordt opgemerkt dat het aantal gepubliceerde artikelen laag is. De redactie geeft aan dat de 

trend in de afname van de kopij ook vorig jaar heeft doorgezet (ingediend: 33 (2015), 24 

(2016)). Dit is een structureel probleem en een gevaar voor de voortzetting van PS. De 

omvang van de kopij is nu onwerkbaar geworden. 

- Maatregelen die de redactie heeft genomen om meer kopij binnen te krijgen, zoals 

themanummers, stimuleren van begeleiders van promovendi, etc. hebben weinig effect. 

- Promovendi, een belangrijke auteursgroep, schrijven hun manuscripten vaak in het Engels 

voor opname in proefschrift. 

- Auteurs kiezen voor schrijven in de Engelse taal omdat daarvoor meerdere outlets 

(tijdschriften) beschikbaar zijn. 

- Vertalen van een manuscript is een tijdrovende en kostbare activiteit. 
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Daarom stelt de redactie voor om het mogelijk te maken voor auteurs om Engelstalige 

manuscripten in te dienen bij PS (d.i. een wijziging van het redactiestatuut). De voertaal van 

PS wordt dan Nederlands en Engels. Er worden enkel manuscripten geaccepteerd die gaan 

over de Nederlandstalige contexten (Nederland, Vlaanderen, Brussel, Suriname, St. Maarten, 

etc.).  

De titel van het tijdschrift blijft behouden; Pedagogische Studiën. Het blijft de ambitie van de 

redactie om het beste onderzoek in de Nederlandstalige contexten te publiceren in PS. 

 

De dagelijkse besturen van VOR en VFO ondersteunen het voorstel van de redactie tot 

wijziging van de voertaal naar een tweetalige voertaal. Mits de opname in Thomson & 

Reuters SSCI behouden blijft, dit volgens de statutaire procedures plaatsvindt en een 

duidelijke communicatie is richting de leden van VOR en VFO. 

 

Als gevolg van het digitaal aanbieden van PS artikelen zijn er voor de toekomst enkele 

mogelijkheden die onderzocht kunnen worden, zoals opname van bronnenmaterialen bij de 

online artikelen, en wijziging van de opmaak van de artikelen. 

 

7.  Website PS, Open Access en Sociale Media 

Website is live en sociale media worden ingezet om de artikelen in PS brede bekendheid te 

geven. 

 

6. PS prijs 2016 

Alle artikelen zijn beoordeeld door de redactie. 5 artikelen werden door alle redactieleden 

beoordeeld in een tweede ronde waarin een rangorde is opgesteld. Hierbij stond 1 artikel 

met stip op nummer 1. Jury beoordeeld genomineerde artikelen en bestaat uit Voorzitters 

VOR en VFO, Harm B. uit de redactie en Secretaris VOR. De redactie stuur genomineerde 

artikelen door aan de jury. 

 

8. W.v.t.t.k. & rondvraag 

Er komt verder niets ter tafel. 

 

9. Sluiting 

 


