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1. Samenstelling bestuur 
 

Prof. dr. Monique Volman Voorzitter UvA, Amsterdam 2013-2017 

Dr. Renate Wesselink Vice-voorzitter Wageningen Uni. 2016-2019 

Dr. Roeland van der Rijst Secretaris Universiteit Leiden 2013-2019 

Dr. Carlos van Kan Penningmeester HAN 2016-2019 

Dr. Nienke Nieveen  Divisie Curriculum (CUR) Univ. Twente 2011-2020 

Prof. dr. Wiel Veugelers Divisie Onderwijs en Samenleving 

(OS) 

UvA, Amsterdam 2012-2018 

Prof. dr. Martin Mulder Divisie Hoger Onderwijs (HO) Wageningen Uni. 2013-2017 

Dr. Rosanne Zwart Divisie Lerarenopleiding en 

Leraarsgedrag (LL) 

Univ. Utrecht/ NRO 2016-2019 

Dr. Nadira Saab Divisie Leren en Instructie (LI) Universiteit Leiden  2014-2020 

Dr. Piere Gorissen Divisie ICT in Onderwijs (ICT) Fontys 2015-2018 

Dr. Niek van den Berg Divisie Beroepsonderwijs, 

Bedrijfsopleidingen en 

Volwasseneneducatie (BBV) 

Stoas Hogeschool 2016-2019 

Drs. Ruth Harmsen VOR Promovendi Overleg (VPO) Rijksuniversiteit 

Groningen 

2016-2019 

Dr. Saskia Wools Divisie Methodologie en Evaluatie 

(ME) 

Univ. Twente 2016-2019 

Dr. Marjan Vermeulen Divisie Beleid en Organisatie (BO) Interactum/SBL 2013-2019 

Dr. Ruurd Taconis Divisie Domein Specifieke 

aspecten van Onderwijs (DSO) 

ESoE/TUe 2013-2019 

 

2. Aantal leden 

 

Leden aantallen VOR 
(Peildatum 1 januari)* 

2017 2016 2015 2014 

Ereleden 3 3 3 3 

Gewoon lid 329 412 431 448 

Promovendus/student lid 146 172 168 150 

Totaal  476 585 600 599 
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Leden aantallen 
Divisies 
(Peildatum 1 
januari)* 

2017 2016 2015 2014 

BBV 68 93 103 113 

B&O 59 71 70 81 

CUR 40 60 58 62 

DSO 49 59 57 62 

HO 90 103 105 107 

ICT 52 67 76 77 

L&L 145 166 182 186 

L&I 127 152 162 165 

M&E 55 67 65 77 

O&S 51 67 74 75 

VPO** 151 182 168 155 

* Voorheen lag de peildatum voor ledenaantallen in het jaarverslag rond 1 april. De peildatum 
in de financiële stukken lag op 1 januari. Omdat deze verschillende peildata verwarring 
opleveren hebben we gekozen om vanaf 2017 de peildatum voor financiële stukken en voor 
ledenadministratie gelijk te trekken en te leggen op 1 januari. 

** Alle VOR leden die zich als ‘promovendus/ student-lid’ hebben ingeschreven zijn 
automatisch lid van het VPO. 
 
Het totaal aantal leden van de VOR per januari 2017 is 476. Het verschil is het gevolg van de 
verschuiving van de peildatum.  

3. Pedagogische Studiën 

In 2016 verscheen jaargang 93 van Pedagogische Studiën (PS). Deze bestond uit 6 nummers, 
waarbij nummer 5 en 6 gecombineerd zijn uitgegeven. De VOR en het VFO zijn tevreden 
over de kwaliteit van deze jaargang en hebben veel waardering voor de rol van de redactie bij 
het optimaliseren van de kwaliteit van het tijdschrift. Er is voldoende spreiding van artikelen 
in inhoudelijke zin, over thema’s en divisies, en in ‘soort’ artikelen (bijvoorbeeld empirisch, 
review, discussiebijdragen). De voorzitter van de redactie was in 2016 Prof. dr. Johan van 
Braak. In 2017 heeft prof. dr. Wilfried Admiraal zijn voorzittersrol overgenomen. 
 
Pedagogische Studiën is sinds 2009 opgenomen in de SSCI lijst van Thompson en heeft 
inmiddels een impact factor (0.13 in 2015) verworven. Dit betekent dat artikelen in 
Pedagogische Studiën volledig meetellen voor onderzoeksschool ICO. In het 2016 zijn 
werkzaamheden uitgevoerd voor het digitaal uitgeven van PS als Open Acces tijdschrift. 
Vanaf 2017 is PS online Open Access toegankelijk voor iedereen, auteurs hoeven niet te 
betalen voor publicatie in PS. De overgangskosten werden o.a. gesubsidieerd door NRO. 
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De redactie heeft aangegeven dat de trend in de afname van de kopij ook vorig jaar heeft 
doorgezet (ingediend: 33 in 2015; 24 in 2016), ondanks de vele maatregelen om de kopij te 
vergroten. Daarom heeft de redactie voorgesteld om het voor auteurs mogelijk te maken 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 en het blijft de ambitie van de 
redactie om het beste onderzoek in de Nederlandstalige contexten te publiceren. 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. 
 
Tijdens de ORD 2016 werd voor de Pedagogische Studiën Prijs uitgereikt voor het beste 
artikel in 2015. Deze prijs ging naar J. Jaspers, voor het artikel Tussen meervoudige vuren: de 
implementatie van eentalig taalbeleid in een context van taaldiversiteit dat verscheen 
jaargang 2015 (vol 92(5), Pag. 344-359) 
 
In 2016 werd Pedagogische Studiën gesubsidieerd door NRO (€ 7500/jaar). Jaarlijks wordt 
een nieuwe subsidie aangevraagd. 
 

4. Contributie 

De contributies en abonnementstarieven zijn per 1 januari 2017 

Lidmaatschap VOR (inclusief Pedagogische Studiën): 
Gewoon lid         € 90,- 
Promovendus/student-lid (zgn. kennismakingslidmaatschap #)  € 56,- 
Lidmaatschap extra* divisie (per divisie)    €   5,- 
 
#: Het promovendus/student-lidmaatschap gaat na uiterlijk 5 jaar automatisch over in een 
gewoon lidmaatschap. Indien een lid aan het eind van die periode kan aantonen nog student of 
promovendus te zijn, wordt het promovendus/student-lidmaatschap verlengd totdat die status 
verandert. 

* Het lidmaatschap van VPO telt niet mee als een divisielidmaatschap. Promovendi worden 
automatisch lid van het VPO. 
 

5. ORD 

De Onderwijs Research Dagen 2016 zijn van 25 tot en met 27 mei gehouden in Rotterdam. 
Het congresthema was ‘Koersen op kennis’. De organisatie was in handen van de Erasmus 
Universiteit en Hogeschool Rotterdam, onder leiding van prof. dr. Sabine Severiens. Dit jaar 
waren er ongeveer 600 betaalde inschrijvingen. Ook werd een parallel programma (‘Kom 
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over de brug’) georganiseerd voor geïnteresseerden uit de onderwijspraktijk in de omgeving 
van Rotterdam. 
 
Tijdens de openingssessie werd de VOR-VFO Dissertatieprijs uitgereikt aan dr. Wendelien 
Vantieghem (Universiteit Gent) voor het proefschrift ‘Gender goes to school: the influence of 
gender norms on early adolescents' school functioning’. 
  
De volgende Onderwijs Research Dagen zullen plaatsvinden op 28, 29 en 30 juni 2017, 
ditmaal georganiseerd door de Universiteit van Antwerpen. De organisatie staat onder leiding 
van prof. Elke Struyf en prof. David Gijbels. Het congresthema is ‘Onderwijs onderzoek met 
impact’. In 2018 zullen de ORD worden georganiseerd in Nijmegen door de Radboud 
Universiteit Nijmegen. 
 

6. VOR - VFO 

De VOR werkt samen met het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) op meerdere 
gebieden: de organisatie van Onderwijs Research Dagen, de uitgave van Pedagogische 
Studiën, en de toekenning van een prijs voor de beste dissertatie die in een bepaald jaar is 
verschenen in Nederland en Vlaanderen. 
 
De Nederlandse en Vlaamse promovendi organiseren in samenwerking de prijs voor 
‘Begeleider van het jaar’. De prijs voor de beste begeleider van het VPO ging naar Prof. dr. 
Paul van den Broek (Universiteit Leiden). 
 
In 2016 is de samenwerking tussen VOR en VFO voortgezet. VFO leden kunnen nog steeds 
participeren in activiteiten van de divisies en alle VFO leden ontvingen tot 2017 
Pedagogische Studiën. De besturen streven naar verdere samenwerking, onder meer in het 
kader van activiteiten voor promovendi, maar ook door informatie uit te wisselen over elkaars 
activiteiten.  

 

7. VOR - ICO – NRO  

De samenwerking van de VOR met de onderzoeksschool ICO (Interuniversitair Centrum voor 
Onderwijsonderzoek) en het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderwijsonderzoek (NRO) 
van NWO is toegespitst op het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het behartigen 
van de belangen van het Nederlandse onderwijsonderzoek, bijvoorbeeld door het genereren 
van middelen (in de breedste zin van het woord) ten behoeve van onderwijsonderzoek. 

Gezamenlijke activiteiten betreffen bijvoorbeeld het organiseren van conferenties voor 
onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de onderwijspraktijk. In 2016 participeerde de 
VOR in de NRO-praktijkconferentie, die in november plaatsvond. Tijdens deze conferentie 
werd de NRO-VOR praktijkprijs uitgereikt. Renske Bouwer & Monica Koster (Universiteit 
Utrecht) kregen de prijs uitgereikt voor hun Lesprogramma “Tekster”, voor schrijfvaardigheid 
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in de bovenbouw van het basisonderwijs. Verder werd in 2016 gezamenlijk het initiatief 
genomen voor een Nationale Wetenschapsagenda-route ‘Jeugd en onderwijs’. 

Daarnaast consulteert NRO de VOR en ICO met betrekking tot haar programma en 
procedures. Sinds 2004 draagt NWO-NRO financieel bij aan Pedagogische Studiën. NRO 
participeert tevens in de organisatie van de Holland Happening tijdens de AERA. Voorzitters 
en secretarissen van VOR-ICO-NRO vergaderen twee keer per jaar (genaamd het VIN-
overleg). 

 

8. VOR – EERA 

De voorzitter van de VOR is lid van de Executive Council van de European Educational 
Research Association (EERA). De ECER, de jaarlijkse European Conference on Educational 
Research van de EERA, vond in 2016 in Dublin plaats (22 t/m 26 augustus). Het 
conferentiethema was ‘Leading Education: The Distinct Contributions of Educational 
Research and Researchers’. 
 
De ECER 2017 vindt plaats in Kopenhagen. De hoofdconferentie vindt plaats van 22 t/m 25 
augustus. Het thema van de conferentie is 'Reforming Education and the Imperative of 
Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research'. 
 

9. VOR - AERA 

Het VOR-symposium tijdens de AERA 2017 van 27 april tot en met 1 mei San Antonio (TX) 
is verzorgd door de divisie Domeinspecifieke aspecten van Onderwijs (DSO). Het symposium 
droeg als titel ‘Society, reality and STEM-education: Challenging contributions to ‘Science as 
practice’ from Dutch research’ en werd bezocht door ongeveer 25 deelnemers.  Voorzitter 
van het symposium was dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen (Universiteit Utrecht) en 
discussiant was Prof. dr. Jan van den Akker (Universiteit Twente). De bijdragen waren:  
 

• Towards making the primary school mathematics curriculum more mathematical 
Marja van den Heuvel-Panhuizen & Michiel Veldhuis (Universiteit Utrecht) 

• Developing expertise for teaching ‘science as practice’: Learning progressions for 
science teachers  
Fred Janssen (Universiteit Leiden) & Michiel Dam (Universiteit van  Amsterdam) 

• Sustainability as a catalyst for context rich transboundary education 
Arjen Wals (Universiteit Wageningen) 

• Creating context-based education in the classroom in co-construction 
Zeger-Jan Kock & Martin Vos (Fontys Hogeschool) 

 
De VOR heeft tijdens de AERA 2017 samen met een groot aantal onderwijskundige en 
onderzoeksorganisaties een receptie georganiseerd onder de noemer ‘Holland Happening’. 
Deze receptie werd zeer gewaardeerd door de ruim 100 deelnemers. 
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10.  VOR-WERA 
 
Sinds 2009 is de VOR Founding member van de World Educational Research Association 
(WERA). De VOR betaalt voor een pilotfase tot en met 2043 een contributie van € 1.000,- per 
jaar. In 2013 is besloten om ook voor de volgende drie jaar lid te blijven. Daarmee behoort de 
VOR tot de ruim 25 organisaties die een vaste stem hebben in de council van de WERA. De 
WERA heeft tot doel het onderwijskundig onderzoek over de hele wereld te promoten en te 
ondersteunen, te zorgen voor informatie-uitwisseling tussen haar leden en bij te dragen aan de 
opleiding van jonge onderzoekers. Er wordt geen afzonderlijke conferentie vanuit de WERA 
georganiseerd. Wel worden regelmatig symposia verzorgd op conferenties van de 
lidverenigingen. Inmiddels is er een traditie van focal meetings: een stroom van een flink 
aantal sessies gekoppeld aan een conferentie van een van de leden. Daarnaast functioneren 
verschillende International Research Networks. Dit zijn netwerken van onderzoekers die 
samenwerken en daarvoor door de WERA zijn erkend. 
 

11. Overige activiteiten van het bestuur 
 
Website VOR 
In maart 2017 is de nieuwe website van de VOR online opengesteld. Deze nieuwe website 
heeft een ander uiterlijk met op de homepage nieuwsitems die zowel door VOR secretariaat 
als door de divisies aangevuld kan worden. 
Via deze site kunt u verbonden worden met de ORD sites en met de nieuwe site van 
Pedagogische Studiën. 
 
Werkgroep Implementatie Sectorplan Onderwijswetenschappen 
Naar aanleiding van de geringe aandacht voor onderwijsvraagstukken in de routes van de 
Nationale Wetenschapsagenda, hebben VOR en NRO in 2016, samen met een aantal 
wetenschappers uit het jeugdonderzoek, het initiatief genomen voor een extra route. Dit heeft 
geresulteerd in de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ 
(www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2016/06/22-NWA-Route-Jeugd-in-
ontwikkeling-opvoeding-en-onderwijs.pdf). Deze route is opgenomen als een van de 25 
routes in het ‘Portfolio voor onderzoek en innovatie’, dat onderdeel is van de 
Investeringsagenda die de Kenniscoalitie in september 2016 presenteerde. 
 
Nationale Wetenschapsagenda 
De VOR participeert in de Werkgroep Implementatie Sectorplan Onderwijswetenschappen 
(WISO, zie https://sectorplanow.nl/) en schreef mee aan het pamflet over een duurzame 
kennisinfrastructuur voor de onderwijswetenschappen. 
 

12. Activiteiten uit de divisies 
 
Beroepsonderwijs, Bedrijfsleven en Vakmanschap 
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Na de bestuurswisseling in 2015 hebben in 2016 Louise van der Venne en Margriet van der 
Sluis aangegeven plaats te willen maken voor nieuwe bestuursleden. Een oproep leverde 
geïnteresseerde reacties op van Marc Coenders (NHL) en Mark Hesseling (Kijk op 
beroepsonderwijs). In januari 2017 namen beiden voor het eerst aan een divisieoverleg deel. 
Dezelfde avond hebben we gezamenlijk Louise en Margriet uitgezwaaid, een bijzonder 
eenmalig gezelschap aan tafel. 
Het voltallige bestuur bestaat nu naast genoemde nieuwe leden uit Niek van den Berg (vz.), 
Piety Runhaar (secr.), Renate Wesselink en Maaike Endedijk. Zo hebben we weer een mooie 
mix van verschillende achtergronden en oriëntaties aan tafel, die we nog eens hopen te 
versterken met een jonge onderzoeker/promovenda/us. 
In juni 2016 hebben we als divisieactiviteit samen met ‘Grenswatchen’ van het lectoraat 
beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht met een klein maar boeiend en geboeid gezelschap 
een werkbezoek gebracht aan energiebedrijf Alliander. We hebben in het duurzame en 
bijzondere hoofdgebouw in Duiven de trainingslocatie bezocht en zijn in gesprek gegaan over 
opleiding en ontwikkeling van medewerkers. 
Begin 2017 hebben we ons bestuur in nieuwe samenstelling gebogen over onze focus en 
activiteiten, de tekst die we daarover hebben gemaakt staat op de nieuwe VOR website. Kern 
van onze focus is het leren en ontwikkelen voor en tijdens beroepsuitoefening. Aan de ene 
kant gaat het om de voorbereiding op en ontwikkeling van vakmanschap in het 
beroepsonderwijs en aan de andere kant om de verdere ontwikkeling van mensen in bedrijven 
en andere organisaties (HRD, onder meer via bedrijfsopleidingen).  
In het kader van de herformulering van onze focus hebben we ook een ledenraadpleging 
gehouden. Over de resultaten daarvan gaan we tijdens de ORD 2017 met leden in gesprek 
 
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs 
Voor de divisie DSO (B&T) was 2016/2017 een moeilijk jaar. Een aantal van de 
bestuursleden heeft aangegeven te gaan stoppen. Mede hierdoor zijn diverse activiteiten op 
een laag pitje komen te staan. Gelukkig heeft Fons Dehing zich bereid verklaard het bestuur 
te komen versterken. Desalniettemin heeft de divisie een succesvol symposium georganiseerd 
tijdens de AERA conferentie in de San Antonio (USA). 
De vele wisselingen hebben een flinke zet gegeven aan de een verdere ontwikkeling van het 
‘toekomst document divisie STEM onderwijsresearch’. Beoogd wordt de samenwerking met 
andere groepen in het STEM gebied te versterken. Er is nauwere samenwerking gezocht met 
DUDOC, bijvoorbeeld met betrekking tot de nieuwsbrief en bijeenkomsten, en is de divisie in 
gesprek met het overleg van bèta vakdidactiek hoogleraren. In samenhang daarmee is er met 
de VOR een discussie gaande om de huidige complexe inrichting als themagroep B&T binnen 
de divisie DSO te vereenvoudigen in de richting van een ‘STEM divisie’. 
 
ICT en Onderwijs 
De divisie ICT heeft dit jaar Dr. A.A.J. (Antoine) van den Beemt als bestuurslid mogen 
verwelkomen.  
Voor 10 mei 2017 heeft de divisie in Eindhoven de bijeenkomst “In gesprek met promovendi 
ICT & Onderwijs” georganiseerd. Op het programma stonden korte presentaties van zes 
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promovendi op het gebied van ICT & Onderwijs die hun onderzoek kort zouden pitchen 
waarna de deelnemers met hen in gesprek konden tijdens de promovendi markt. 
Hoewel we positieve ervaringen hadden met dit format in het verleden en ook nu positieve 
reacties ontvingen, zowel van de promovendi zelf als van andere betrokkenen bleef het aantal 
aanmeldingen achter en is besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar september 2017. 
Tijdens de ORD 2017 in Antwerpen nemen leden van de divisie en het bestuur verschillende 
sessies voor hun rekening. Op de woensdag vindt er een ledensessie plaats vanuit de divisie 
ICT. 
 
Leren en instructie 
De VOR Divisie Leren en Instructie stuurt twee keer per jaar een nieuwsbrief rond met daarin 
aankondigingen van activiteiten en nieuws over de divisie. In het jaar 2016-2017 is het 
bestuur van de divisie drastisch veranderd, waarbij alleen de voorzitter niet is vervangen. De 
divisie werkt verder aan een special issue voor het blad Pedagogische Studiën, waarin 
bijdragen van leden van de divisie worden opgenomen. Tijdens een divisieslot op de ORD in 
2016 konden leden van de divisie zich hiervoor opgeven. 
 
Methodologie en Evaluatie 
Naast actieve deelname bij de ORD heeft de divisie ME een netwerkbijeenkomst 
georganiseerd voor haar leden en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst is een 
filmscreening gehouden van de film “Most Likely to Succeed” – een film over 
onderwijsinnovatie. Vervolgens is naar aanleiding van deze film gediscussieerd over 
mogelijke onderzoeksonderwerpen. De bijeenkomst is door ongeveer 50 mensen bezocht en 
werd in de evaluatie goed beoordeeld.  
 
Hoger Onderwijs 
De divisie Hoger Onderwijs van de Vereniging voor Onderwijs Research richt zich op het 
bevorderen van onderzoek en theorievorming met betrekking tot het hoger onderwijs. Als 
beroepsvereniging richt de divisie zich ook op het bevorderen van de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening van onderwijskundigen werkzaam op het terrein van hoger onderwijs. De 
leden van deze divisie zijn als onderzoeker, docent, onderwijsontwikkelaar of 
beleidsmedewerker betrokken bij het hoger onderwijs. Een vaste activiteit van de divisie is 
het inhoudelijk organiseren van het thema Hoger Onderwijs op de landelijke Onderwijs 
Research Dagen (ORD). Daarnaast worden vanuit de divisie inhoudelijke bijeenkomsten 
georganiseerd. Het dagelijks bestuur van de divisie bestaat momenteel uit prof.dr. Martin 
Mulder (voorzitter), dr. Didi Griffioen (secretaris), en dr. Roeland van der Rijst 
(penningmeester). Het algemeen bestuur van de divisie bestaat uit 14 leden uit diverse hoger 
onderwijs instellingen uit Nederland en een Vlaamse vertegenwoordiger. Op de website staat 
een overzicht van alle betrokken bestuurders van de divisie. 
Op 13-15 juli 2016 werd voor de eerste keer ‘The Higher Education Conference’ 
georganiseerd in Amsterdam. Dit initiatief wordt door de VOR divisie Hoger Onderwijs van 
harte ondersteund door middel van het sponsoren van een keynote spreker. Prof. dr. Jan Elen 
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(Katholieke Universiteit Leuven en lid van het algemeen bestuur van de divisie HO) houdt 
een keynote. 
 
VOR Promovendi Overleg 
Het VPO-bestuur heeft dit jaar eenzelfde jaarprogramma opgesteld als het jaar daarvoor. Dit 
omdat het programma al twee jaar erg populair blijkt en het ons de kans gaf om het VPO 
verder te promoten binnen Onderwijskundig Nederland en Vlaanderen. 
Specifiek hebben we de volgende activiteiten georganiseerd: 

• In het vroege voorjaar (24 februari jl.) is er een workshop gegeven over “pitchen van 
onderzoek”. Tijdens deze workshop is er geoefend met het vertellen van een 
enthousiast verhaal en het formuleren van een goede kernboodschap. Er is verder 
aandacht besteed aan het op het krachtige wijze introduceren en afronden van een 
presentatie, het verwoorden van een visie en het gebruik maken van een krachtig 
metafoor. De training werd verzorgd door Brigitte Hertz van klaar in vier jaar. De 
workshop was in Utrecht georganiseerd voor 15 mensen, uiteindelijk waren er 10 
deelnemers. De workshop is nadien geëvalueerd via SurveyMonkey en bleek erg 
goed ontvangen te zijn. 

• Tijdens de ORD organiseren we opnieuw een pre-conferentie programma. Tot dus 
ver hebben zich hiervoor 157 promovendi aangemeld. Vorig jaar waren er 65 
deelnemers, we zijn dit jaar dus meer dan verdubbeld in het aantal inschrijvingen 
voor de pre-conferentie. De workshops die plaatsvinden zijn; subsidies aanvragen 
NRO, financiering aanvragen FWO, Wetenschappelijk schrijven, Introductie tot R en 
R studio, Meta-analyses en systematische reviews. 

• Tijdens de ORD organiseren we ook weer een lunch voor buitenpromovendi, we 
organiseren het feest na het conferentiediner waar we het VPO zoveel mogelijk 
proberen te promoten en we reiken de VOR-VFO prijs uit voor de beste begeleider, 
waarvoor we 9 inzendingen hebben ontvangen. 

Kortom, inhoudelijk hebben we afgelopen collegejaar de lijn gevolgd die we het jaar ervoor 
hadden ingezet. Daarbij viel de workshop van februari qua aanmeldingen wat tegen. Wellicht 
is het volgend jaar van belang om te peilen bij de PhD’ers wat nuttige onderwerpen zijn om 
voor bij elkaar te komen. De pre-conferentie op de ORD is daarentegen heel erg populair dit 
jaar en meer dan verdubbeld in inschrijvingen in vergelijk met vorig jaar. Dat is een mooie 
kans voor ons om mensen bekend te maken met het VPO, mochten ze dit nog niet zijn. Het 
bestuur zal zo als elk jaar het geval is ook na de ORD 2017 van samenstelling veranderen. We 
hopen de combinatie van Vlaams promovendi en Nederlandse promovendi in het volgende 
bestuur voort te zetten en kijken uit naar het volgende VPO jaar. 


