
 

 
 
 

Algemene Ledenvergadering d.d. 9 november 2020  
Online  
 
Aanwezig:  Janneke Hagenaar, Michel Hogenes, Bert van Oers, Mia Versteegen, Lorien 

de Koning, Hanneke Verkleij, Gerda Beikes, Charlotte van Batenburg, Chiel 
van der Veen, Femke van der Wilt, Inge Haarsma 

Van het bestuur:  Bea Pompert, Marjolein Dobber, Dirkje Visser, Joke van Winden, Anne 
Reijrink, Rienkje van der Eijnden en Nick de Koning 

Notulist:   Sandra Looren de Jong  
Afmelding:   Anneleen Mulder, Helma van Laerhoven 
 
 
Agenda:  
1. Welkom, agenda en mededelingen  

Bea heet iedereen welkom. Meestal vindt de ALV plaats in het voorjaar. Dit jaar maakte de 
Corona situatie dit lastig, maar gelukkig kan het nu alsnog. Iedereen heeft vooraf de stukken 
kunnen bekijken.  
Bea stelt de nieuwe gezichten binnen het bestuur voor: Sandra Looren de Jong heeft het 
secretariaat overgenomen van Femke Zeegers. Femke van der Wilt gaat wellicht Marjolein 
Dobber opvolgen als bestuurslid en Nick de Koning heeft zich al gemeld als bestuurslid voor in 
elk geval een jaar.  
 

2. Ingekomen stukken  
Geen  
 

3. (Jaar) verslagen  
a. Verslag ledenvergadering 15 mei 2019  

Deze stonden als concept op de website. Geen opmerkingen, bij deze goedgekeurd.  
b. Vaststellen jaarverslag 2019  

Er zijn geen opmerkingen. Bij deze vastgesteld. Met dank.  
 

4. Financiën  
a. Vaststellen financieel jaarverslag 2019  

Marjolein geeft een toelichting. In het jaar dat er een conferentie is maken we over het 
algemeen wat winst, er waren in 2019 voldoende aanmeldingen. Verder waren de 
kosten ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.  
Er is inmiddels kascontrole geweest.  
Hanneke stelt voor om van ING naar een andere bank zoals ASN of Triodos bank te gaan. 
Voor de leerstoel pitch zou het heel passend zijn om naar Triodos te gaan. Kosten zijn 
niet de overweging, maar wel bijvoorbeeld duurzaamheid, ed. Het bestuur neigt naar 
overnemen van dit voorstel, maar zal eerst de praktische consequenties onderzoeken.  

b. Vaststellen contributie 2020  
De contributie gaat ieder jaar met een euro omhoog. Dit komt neer op:  
€ 30,50 voor studenten en gepensioneerden 
€ 43,50 voor leerkrachten en adjunct-directeuren t/m schaal 10  
€ 53,50 voor directeuren, nascholers en opleiders vanaf schaal 11  
De verhoging is voor dit jaar weer goedgekeurd.  
 



 

 
c. Vaststellen begroting 2020  

Doordat de penningmeester tijdelijk was uitgevallen is er pas laat een begroting 
gemaakt. Er is een tekort doordat er dit jaar geen conferentie was en vanwege de kosten 
voor de nieuwe website.  
Volgend jaar is er geen conferentie, omdat deze een jaar is uitgesteld. Dit betekent dat 
de uitgaven van de vereniging ook komend jaar hoger zullen zijn, dan de inkomsten. Er 
zijn nieuwe leden nodig. Wellicht kan iedere aanwezige een nieuw lid werven. [Nog 
mooier: ieder lid werft een nieuw lid.] 
Michel Hogenes stelt voor om volgend jaar een online event te organiseren (tegen een 
kleine bijdrage), om betrokkenheid te creëren en inkomsten te genereren.  
Meer leden zijn ook van belang om de leerstoel opnieuw in het leven te roepen. De 
reserve is vrij groot, daar zou (voor de korte termijn) iets mee kunnen worden opgelost.  
 
Er is een ambitie om meer bekendheid en zichtbaarheid te genereren. Helpend daarbij is 
dat het secretariaat weer wordt bemand, de nieuwe website die wordt ontwikkeld en 
het gebruik van social media. Er is in het bestuur al nagedacht over een bijeenkomst om 
het nieuwe logo e.d. van de vereniging te vieren en dat zou een goede gelegenheid zijn. 
Hulp is daarbij welkom.   
De vereniging zou er naar moeten streven om voor de inkomsten niet afhankelijk te zijn 
van de conferentie, maar daarnaast en naast de leden ook vanuit andere activiteiten. 
Chiel van der Veen oppert dat het tijdschrift Zone wellicht ook een bron van inkomsten 
zou kunnen zijn, als dit in eigen beheer zou worden uitgegeven. Het lijkt in eerste 
instantie niet waarschijnlijk (er wordt nu geen winst gemaakt op de Zone), maar het is 
wellicht het onderzoeken waard.  
 

5. Bestuurssamenstelling:  
a. Afgetreden:  

• Linda Rijpers (algemeen lid vanuit po)  
b. Binnenkort aftredend:  

• Marjolein Dobber (penningmeester en lid vanuit wo) – per direct  

• Dirkje Visser (algemeen lid vanuit de pabo’s) – na dit jaar  

• Bea Pompert (voorzitter) – als voorzitter en mogelijk na dit jaar  
c. Huidige aanblijvende bestuursleden:  

• Joke van Winden (algemeen lid vanuit de nascholing)  

• Anne Reijrink (algemeen lid vanuit po en de nascholing)  
d. Kandidaat bestuursleden  

• Rienkje van der Eijnden (beoogd voorzitter)  

• Nick de Koning (algemeen lid vanuit po)  

• Ingekomen: Femke van der Wilt overweegt Marjolein op te volgen als lid vanuit wo.  
e. Vacatures:  

• penningmeester  

• algemeen lid vanuit het hbo (Pabo)  

• algemeen lid vanuit wo / de CHAT  

• algemeen lid vanuit de VVE (Startblokken)  

• evt. vanuit vo  
 
 
 
 
 



 

 
De aanwezige leden stemmen in met het aantreden van Nick, Femke en Rienkje (als voorzitter). Bea 
blijft voorlopig op de achtergrond aanwezig. Ook wordt er gekeken naar (werk)groepjes voor 
bepaalde taken waar niet-bestuursleden aan kunnen deelnemen.  
 
6. Wijziging statuten:  

• vaststellen naamswijziging: OGO Vereniging  
 

Redenen hiervoor: de naam vereniging geeft duidelijk aan dat je je er als vrijwilliger aan kunt 
verbinden. Met ‘OGO’ wil de vereniging zich daarnaast onderscheiden van alle andere 
initiatieven die zich met ontwikkelingsgericht onderwijs bezighouden. Hiermee is het ook 
makkelijker koppelen aan instanties naast het onderwijs: OGO onderwijs, OGO vereniging, 
OGO kinderopvang etc.  
Bert van Oers geeft aan dat we ons niet door bv een taskforce moeten laten beïnvloeden om 
ontwikkelingsgericht onderwijs als term te ‘verbloemen’. Hij is het wel eens met de wijziging 
naar vereniging. Michel Hogenes vindt ook dat we voor ontwikkelingsgericht onderwijs 
moeten blijven staan. Bea geeft aan dat we dit in de communicatie duidelijk moeten blijven 
doen. De toelichting staat ook op de website en de LinkedIn pagina.  
In februari is hier uitgebreid over gesproken. Over de term ‘academie’ hebben vrij veel 
mensen zich uitgesproken dat ze er van af willen. Over het logo en de ondertitel is gestemd.  
16 van de 19 aanwezigen stemmen voor de naamsverandering naar OGO Vereniging 
(ondertitel: spelend en onderzoekend leren – is geen onderdeel van de naam). Daarmee is 
het voorstel tot naamsverandering aangenomen.   
 

• optie om lidmaatschap onderwijs- en opvangorganisaties mogelijk te maken  
 

Dit voorstel komt voort uit het belang dat ook scholen hebben bij de leerstoel en daarnaast 
het actueel kunnen houden van de scholenlijst.  
Als afwegingen worden door de aanwezigen genoemd: scholen hiermee kunnen binden aan 
het concept en dit ook uit laten dragen; het al dan niet ten goede komen aan het ledental 
(een schoollidmaatschap t.o.v. afzonderlijk lidmaatschap van docenten van een school) en 
de vertegenwoordiging in netwerken; lidmaatschap als bevestiging dat een school iets met 
OGO heeft, en er iets mee wil doen, niet als keurmerk voor een ‘echte’ OGO school.  
Bea stelt voor vast te stellen dat scholen lid kunnen worden. Allen zijn akkoord.  

 
7. Ledenpodium  

• ruimte voor 1-minuut pitches van leden met een goed idee, iets op het hart of ...  
Dirkje oppert het idee om een filmpje te maken waarin een aantal leden aangeeft waarom 
ze lid zijn van de vereniging, als promotie. Mia, Anne, Rienkje, Inge, Charlotte, Janneke, 
Hanneke en Lorien voelen hier wel voor. Michel stelt nog voor om mensen direct te 
benaderen en zelf een filmpje op te laten sturen. Wordt door het bestuur opgepakt. 

 
8. Plannen voor 2020-2022  

Er zijn geen opmerkingen. Men kan zich in de plannen vinden.  
 

9. Rondvraag  
Hanneke Verkleij: “Ergens werd de mogelijkheid genoemd om Zone op te nemen in het 
lidmaatschap – zal dit consequenties hebben voor de contributie?” Inderdaad. Het idee is dat 
het meerwaarde geeft aan het lidmaatschap en meer betrokkenheid creëert. Het punt vraagt 
wel om verdere uitwerking, zoals de hoogte van de contributie. Meer aandacht voor de 
vereniging in het tijdschrift zou in het kader van PR wenselijk zijn.  



 

 
Nick de Koning: tip voor het delen van berichten op social media: voorzien van #OGO . 
 
Charlotte van Batenburg mist de Vygotskij foundation op de agenda. De OGO Vereniging is in het 
bestuur hiervan vertegenwoordigd. Dit was Charlotte, daarna Bea tijdelijk. Chiel en Bea hebben 
vanuit de foundation op dit moment niets te melden. De geplande activiteiten zijn vervallen. In 
het nieuwe jaar wordt dit weer opgepakt. De foundation zou wellicht samen met OGO 
Vereniging een webinar kunnen doen.   
 

10. Afsluiting 
De ALV voor 2021 wordt gepland in week 21 (van 2021). 
– de leden zullen worden gepeild over de meest handige dag en tijd.  
 
Bea bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hoopt iedereen te blijven zien. Om 21:25 wordt 
de vergadering beëindigd.  

 


