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Jaarverslag 2010 vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) 
Voor U ligt het jaarverslag over 2010 van onze vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), een 

maatschappelijk en politiek turbulent jaar. Die turbulentie is ook aan onze vereniging niet 

voorbijgegaan. Oude bestuursleden hebben afscheid van ons genomen en nieuwe bestuursleden zijn 

aangetreden. Bestuurslid Harm Beertema is tussentijds vertrokken vanwege zijn verkiezing in de Tweede 

Kamer voor de PVV. Zoals ieder jaar hebben we weer tal van activiteiten ondernomen. Sommige waren 

bijzonder succesvol, andere brachten niet wat we ervan verwachtten. In dit jaarverslag kunt U lezen wat 

wij dit jaar als bestuur zoal ondernomen hebben, hoe dat is verlopen en wat we mede daarom van plan 

zijn komend jaar te doen. Ikzelf wil in dit voorwoord een paar van die elementen eruit lichten en 

daarmee een kader schetsen waarin u dit verslag dient te lezen.  

In de eerste plaats hebben wij dit jaar gewerkt aan de doorvoering van het gedachtegoed van BON in de 

professionele, maatschappelijke en politieke discussie rond ons onderwijs. De eerste twee jaren van 

BON werden vooral gekenmerkt door onze spraakmakende aanwezigheid in de media. Daarmee hebben 

we ook daadwerkelijk veel in beweging gezet, met als hoogtepunt de instelling van de commissie 

Dijsselbloem. De jaren daarna hebben vooral in het teken gestaan van het uitdragen van ons 

gedachtegoed in de politieke en bestuurlijke wereld. BON werd gaandeweg geaccepteerd als een 

serieuze gesprekspartner en dat is nu meer dan ooit het geval. Dit is een fase die om veel noeste arbeid 

vraagt: ontmoetingen, vergaderingen, commissiewerk, bijeenkomsten, lezingen, organisatie van 

congressen, afspraken op het ministerie, deelname aan SBL enzovoorts. Wat evenementen betreft, was 

onze taalconferentie dit najaar die plaatsvond bij de IVA in Driebergen en georganiseerd door Jeanet 

Meijs, een groot succes.  

Het karakter van onze vereniging is de laatste jaren onmiskenbaar veranderd. We zijn iets minder 

prominent in de media aanwezig, alleen al omdat we niet iedere maand steeds hetzelfde kunnen laten 

horen. Daarnaast is het voor onze vereniging onvermijdelijk om bij haar media-uitingen wel een zekere 

tactiek te hanteren, omdat we nu eenmaal in dialoog zijn met mensen en organisaties. Dat is een 

verschil met vroeger. Voor succes is strategie nodig. Toch schuwen we de confrontatie niet, zoals 

afgelopen jaar nog in diverse bijdragen van BON in spraakmakende televisie- en radioprogramma’s 

duidelijk is geworden. Tegelijkertijd zoeken we ook de dialoog met de belangrijke spelers in de 

onderwijswereld.  

Een van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar is de actieve deelname van BON aan SBL 

die er mede in resulteerde dat SBL dit voorjaar zal ophouden te bestaan; daar zijn wij als vereniging zeer 

gelukkig mee. Vorig jaar stond nog ter discussie of we onze deelname aan SBL zouden moeten 

verlengen. Terugkijkend, ben ik blij dat we er als vereniging voor hebben gekozen ons lidmaatschap 

voort te zetten. De SBL wordt dit jaar omgevormd tot een onderwijscoöperatie met een 

organisatiestructuur waarin juist ook de leraren en docenten zelf tegen een reële vergoeding een rol 

kunnen spelen in de besluitvorming aangaande de kwaliteit en vormgeving van hun onderwijs. De 

Onderwijscoöperatie moet idealiter alle docenten in het onderwijs vertegenwoordigen, van kleuterjuf 

tot hoogleraar. Zij vormt vanuit dit perspectief bezien het natuurlijke tegenwicht van het onderwijzend 

personeel tegen de zogenoemde ‘werkgevers’ die zich in de raden en de VSNU hebben verenigd. Als de 

afgelopen decennia ooit een kans bestond om de docenten als beroepsgroep een bestuurlijke en 

politieke invloed te geven, dan is het nu wel. De structuur ligt er nu voor klaar mede dankzij BON.  
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Zo is er nog een aantal initiatieven genomen die veelbelovend zijn. Er is een samenwerking tussen BON 

en VNO/NCW op komst die moet resulteren in een gezamenlijke mediacampagne rond een aantal 

gemeenschappelijk punten uit onze agenda’s. De bedoeling is dat we nog dit voorjaar daarmee van start 

gaan. Onder leiding van Fenna Vergeer is een onderwijsbundel samengesteld onder de titel ‘De 

onderwijsbubbel’, over kennisverarming en zelfverrijking in het onderwijs. Er bestaat momenteel serieus 

interesse van een gerenommeerde uitgeverij om deze bundel uit te geven, omdat men er een grote 

markt voor ziet. Binnenkort zal hierover de beslissing genomen worden, want het vraagt nog het een en 

ander van beide partijen. Daarnaast hebben we onder leiding van Gerard Verhoef een nieuwe website 

laten maken, die binnenkort gereed zal komen. De website zal een verbeterde functionaliteit hebben en 

de uitstraling van onze vereniging ten goede komen. Verder hebben we aantal aanbiedingen binnen de 

media waarmee we nog steeds goede relaties onderhouden. Er bestaat nog steeds veel behoefte aan 

commentaar van BON in de media en dat moeten we ook dit jaar weer goed uitbuiten.  

Vakwerk heeft dit jaar lang op zich laten wachten. Het resultaat was mede dankzij de inspanning van 

Presley Bergen inhoudelijk en qua vormgeving weer een niveau hoger, waarmee een nieuwe standaard 

is gesteld. Mede om die reden heeft het bestuur deze activiteit tijdelijk iets meer naar zich toe 

getrokken om toch vooral implementatie en de continuïteit ervan te waarborgen. Wel moeten we 

vaststellen dat mede door de geringe contributie voor leden Vakwerk in ieder geval maar twee keer per 

jaar kan verschijnen.  

Vorig jaar is ons Deltaplan naar buiten gebracht en we mogen gelukkig vaststellen dat in het 

regeerakkoord een paar van onze voorstellen zijn overgenomen. Ons geluid klinkt erin door: meer 

centrale examens, het vaststellen van een minimumeindniveau op de basisschool, de bestrijding van de 

bureaucratie enzovoorts. Komend jaar zal hoe dan ook de vraag naar de financiering van 

overheidsinstellingen veel aandacht van het bestuur krijgen. Het bestuur acht het noodzakelijk dat over 

dit thema binnen afzienbare tijd een fundamentele maatschappelijke en politieke discussie wordt 

gevoerd. Wij doen ons best daarvoor. We hopen dat ons eigen onderzoek en dat van derden de 

noodzaak tot zo’n discussie alleen maar groter zal maken. Het is een democratische plicht van de 

overheid om de doelmatige besteding van publieke middelen te controleren, zeker nu daar sterke 

twijfels over bestaan.  

Daarmee besluit ik het voorwoord tot ons jaarverslag. Ik wens u allen een vruchtbare jaarvergadering 

toe.  

Met vriendelijke groet, uw voorzitter,  

Ad Verbrugge  
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1 Vereniging  

1.1 Omvang en geschiedenis  

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) werd opgericht op 22 maart 2006. De vereniging heeft 

tot doel het tot bloei laten komen van de potenties van leerlingen en studenten door een gedegen 

vakinhoudelijke en algemene vorming op verschillende onderwijsniveaus. Het ledenaantal bleef met 

ruim 4.700 leden redelijk stabiel.  

1.2 Visie en missie  

De vereniging streeft naar kleinschalig, vakgericht en kennisintensief onderwijs, dat gegeven wordt door 

goed opgeleide docenten, teneinde de talenten van jongeren zo goed mogelijk tot bloei te laten komen. 

De doelen waar de vereniging naar streeft, staan uitvoerig omschreven in de uitgangspunten van onze 

vereniging (te lezen op de site): Vijf daarvan vatten we hier kort samen:  

• geef de docent zijn vak terug  

• organiseer goed onderwijs door goed opgeleide docenten  

• het grootste deel van het onderwijsbudget moet gaan naar het primaire proces  

• het management moet ten dienste staan van het primaire proces  

• zeggenschap over de inrichting van het onderwijs moet liggen bij leraren en docenten.  

1.3 Samenstelling bestuur  

Op de algemene ledenvergadering van 27 februari 2010 zijn Fenna Vergeer en Jeanet Meijs, Gerard 

Verhoef, Klaas Kwint, Ton van Goor en Joost Hulshof als bestuursleden aangetreden. Harm Beertema is 

per 1 mei 2010 als bestuurslid afgetreden. Het bestuur bestaat ultimo 2010 uit:  

de heer Ad Verbrugge, voorzitter  

de heer Klaas Kwint, secretaris 

de heer Frits Wensing, penningmeester  

de heer Presley Bergen, externe communicatie en politieke contacten 

de heer Gerard Verhoef, interne communicatie en website 

mevrouw Fenna Vergeer, ledenwerving, speciale projectgroepen en politieke contacten  

de heer Ton van Goor, organisatie evenementen 

de heer Joost Hulshof, vakinhoudelijke bewaking onderwijs, universitaire contacten en 

lerarenopleidingen 

mevrouw Jeanet Meijs, basisonderwijs  
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2 Opinievorming en debat  

2.1 Overheid en politiek  

De contacten van de vereniging met ‘politiek Den Haag’ zijn in 2010 zeer intensief geweest. Voor de 

onderwijsparagraaf in het Regeerakkoord is het bestuur een aantal malen geconsulteerd. 

2.2 Politieke neutraliteit 

Onze invloed richting de politiek is tot nu toe elk jaar verder versterkt. Ook in 2010 was dat met het oog 

op de landelijke verkiezingen van groot belang. Gezien de politieke neutraliteit van BON is het 

uitdrukkelijk onze bedoeling om alle politieke partijen in de richting van onze standpunten te bewegen. 

Verschillende (bestuurs)leden zijn reeds lid van een politieke partij (zowel op de rechter- als linkerflank) 

en we streven ernaar om het BON-geluid door onze leden in de politiek te laten doorklinken en – 

werken. We zullen dit jaar enkele bijeenkomsten organiseren om onze effectiviteit richting de politiek te 

vergroten en mensen voldoende toe te rusten voor het uitdragen van het BON-standpunt.  

2.3 Media  

Ook in 2010 was de stem van BON in de media weer duidelijk aanwezig. In de bijlage zijn de 

belangrijkste persuitingen van 2010 opgenomen. Aparte vermelding verdient de uitzending van Zembla 

over het mbo in maart van 2010, waarin onze voorzitter een duidelijk standpunt innam over de kwaliteit 

van het mbo. Verder kwam in deze uitzending duidelijk naar voren hoever sommige bestuurders afstaan 

van de werkvloer.  

2.4 Lezingen en debatten  

Het bestuur ontving ook in 2010 veel uitnodigingen om lezingen te geven en/of deel te nemen aan 

openbare debatten. Er werd aan zoveel mogelijk uitnodigingen gehoor gegeven. Hiervan is regelmatig 

melding gemaakt op de website. 

2.5 Deltaplan Onderwijs  

Op de Algemene LedenVergadering van 27 februari 2010 is het Deltaplan Onderwijs als hoofdlijnenplan 

gepresenteerd aan de leden en aan leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs.  
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3 Dienstverlening aan leden  

3.1 Steunpunt Intimidatie  

Het meld- en steunpunt Intimidatie werd ook in 2010 gecontinueerd. Het steunpunt voorziet in de 

eerste  

Informatiebehoefte van docenten die zich door hun werkgever geïntimideerd voelen, maar geeft geen  

formele juridische hulp. Waar nodig wordt doorverwezen naar arbeidsrechtelijke expertise. Ook in 2010 

zijn er enkele tientallen mails van intimidatie of pogingen daartoe ontvangen. Waar mogelijk spant het 

bestuur zich persoonlijk in om mensen te helpen.  
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4 Allianties en participaties  

4.1 Vrienden van BON  

Het bestuur startte in 2006 met de ‘vrienden’ van BON: bijzondere instellingen of bedrijven die hetzij 

volgens de BON-principes onderwijs geven, hetzij zich om ideële redenen achter BON scharen. Het 

ontbrak het bestuur dit jaar echter aan tijd voor actieve acquisitie, zeker na het aftreden van drie 

bestuursleden, en uit zichzelf traden er geen nieuwe instellingen of bedrijven tot het vriendennetwerk 

toe. Wel hebben zich verschillende partijen aangemeld in de tweede helft van 2009 die in aanmerking 

wensen te komen voor een vriend-van-BONstatus. Het bestuur zal daar op korte termijn werk van 

maken.  

4.2 Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL)  

De Stichting Beroepskwaliteit Leraren is 11 jaar geleden in het leven geroepen. Volgens de site van SBL 

rusten leraren elkaar toe met toepasbare kennis van de beroepsuitoefening, door praktijkkennis te 

bundelen en wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor de praktijk. SBL initieert, stimuleert 

en faciliteert dat proces. SBL doet dat namens de beroepsgroep van leraren.  

Beter Onderwijs Nederland was van begin af aan zeer kritisch over de rol die SBL speelde binnen de 

onderwijswereld en opereerde daarom regelmatig als de spreekwoordelijke luis in de pels.  

BON is in de persoon van Mark Peletier tot SBL toegetreden in een fase waarin de Wet BIO al 

gepasseerd was, en het geld voor Leraar24 al geoormerkt of uitgegeven was. Met het aantreden van 

Joos Hulshof in het SBL-bestuur heeft BON voortdurend gewezen op de ongelukkige verwevenheid van 

lerarenopleidingen en vakinhoudelijke verenigingen, op het gebrek aan academische vakinhoudelijke 

borging binnen het hele stelsel, en op de eenzijdige onderwijskundige expertise onder de qualitate qua 

vertegenwoordiging in het bestuur van SBL. Een doorn in het oog was ook het hele competentiejargon, 

waarin het belang van de vakinhoud naar de achtergrond verdween. Mede daardoor was BON bijzonder 

kritisch op de manier waarop het zogenoemde ‘lerarenregister’ vorm begon te krijgen.  

Tijdens het 10-jarig jubileum ontstond in SBL een ernstige crisis waarbij de IVLOS-vertegenwoordiger van 

de vakinhoudelijke verenigingen in zake de zeggenschapkwestie recht tegenover het bestuur kwam te 

staan, en zich daarbij ook tegenover BON positioneerde. Tijdens de crisis is de directrice van SBL 

vertrokken, en heeft er voorzittersoverleg plaatsgevonden van de in SBL participerende groepen waarin 

besloten is SBL om te vormen tot een coöperatie van organisaties die leraren vertegenwoordigen. Vanaf 

dat moment is Ad Verbrugge tijdelijk tot het bestuur van SBL toegetreden en is een traject in gang in 

gezet tot de beëindiging van SBL en de oprichting van de onderwijscoöperatie die een ander karakter 

moet hebben dan het vroegere SBL en vooral ook de feitelijke leraren en docenten in het veld veel 

nauwer moet betrekken bij haar activiteiten.  

BON is afgelopen jaar consequent blijven hameren op de noodzaak van herziening van de competentie-

eisen, het gebrek aan inhoud in het Leraar24 project, dat onder andere geleid heeft tot een herziening 

en aanzienlijke verbetering van de zogenoemde ARA-matrix met daarin de ambities, resultaten en 

activiteiten die ten grondslag liggen aan de op te richten onderwijscoöperatie. Ter voorbereiding van de 

omvorming zijn twee wegbereiders aangesteld die een plan voor de toekomst hebben geschreven 
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waarin BON zich goed kan vinden. De Europese aanbesteding van het register is stopgezet, op de 

agenda nu staat eindelijk de herijking van de wet BIO en de 7 SBL-competenties.  

Inmiddels zijn zeven van de dertien werknemers van SBL vertrokken en tekent zich duidelijk een nieuwe 

koers af. Vriend en vijand zijn het er nu wel over eens dat BON een beslissende rol heeft gespeeld in dit 

hele verandertraject.  
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5 Activiteiten  

5.1 Basisonderwijs 

Op 20 november 2010 heeft BON de conferentie Beter TaalOnderwijs Nederland (BETON) gehouden op 

de onderwijsinstelling IVA te Driebergen, een particuliere hbo-instelling die goed scoort op de 

kwaliteitsranglijsten. Onderwerpen waren onder meer prestaties taal, referentiekader taalonderwijs, 

technische schrijfvaardigheid en taalprestaties pabo-studenten.  

5.2 BON-projecten  

5.2.1 Project ‘Atlas van de macht’ – De onderwijsbubbel.  

In 2010 is het project ‘Atlas van de macht’ inhoudelijk afgerond. Fenna Vergeer heeft met vijftien 

auteurs een bundel samengesteld over het (v)mbo, hbo en wo. De in 2011 te verschijnen uitgave 

beschrijft de ervaringen van docenten, studenten en ouders en biedt achtergrondinformatie en 

beschouwingen over de kwaliteit van het onderwijs, de pedagogiek, de positie van de docent, het 

bestuurs- en bekostigingsstelsel en de politieke besluitvorming. Een korte presentatie van de inhoud 

staat op de agenda van deze ALV. Momenteel is er serieuze interesse van een uitgeverij voor de uitgave 

van deze bundel die als titel ‘De onderwijsbubbel’ heeft meegekregen.  

5.2.2 Project ‘onderwijsbekostigingsstelsel’ 

In het kader van het project ‘naar een goed bekostigingsstelsel’ hebben Fenna Vergeer en Frits Wensing 

gesprekken gevoerd met deskundigen op het gebied van onderwijsbekostiging die de doelstellingen van 

BON een warm hart toedragen. Dit project is een uitwerking van de voorstellen die in het Deltaplan van 

BON zijn gedaan. Een goed bekostigingsstelsel stelt het primaire proces voorop en beperkt de 

secundaire lasten tot een minimum. Daartoe moet de overheid voorwaarden stellen aan de besteding 

van de bekostiging en de kwaliteit van leraren en onderwijs normeren. Dit thema staat centraal op het 

symposium van maart 2011.  



 
 

Jaarverslag BON 2010 // pagina 11 
 

6 Bedrijfsvoering  

6.1 Organisatie  

6.1.1 Rooster van aftreden  

Het bestuur heeft besloten besloot ook in 2010 een rooster van aftreden op te stellen. Met dat rooster 

wordt voorkomen dat de vereniging met te weinig bestuursleden komt te zitten. Het rooster van 

aftreden is gebaseerd op de mutaties in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Mutaties handelsregister. 

Ingeschreven bestuursleden per 1 januari 2010. 

 Bestuurslid Portefeuille Infunctietreding 

/  

ingeschreven 

Aftreden / 

 

uitgeschreven 

1 Verbrugge Voorzitter, VU, politiek, representatie 2006-03-22  

2 Wensing Penningmeester, ledenadm., interne zaken, fin.intern, 

contact VO 

2007-01-20  

3 Bergen Hbo, externe contacten, pr, politiek, communicatie 

extern, representatie 

2007-01-20  

4 Peletier  2007-01-20  

5 Hanzen  2007-01-20  

6 Beertema Vmbo, mbo, fusies, schaalvergroting 2008-01-26  

 

6.1.2 Infunctietreding / aftreden bestuursleden in de loop van 2010  

 Bestuurslid Portefeuille Infunctietreding 

/  

ingeschreven 

Aftreden /  

uitgeschreven 

 Peletier   2010-02-27 

 Hanzen   2010-02-27 

 Beertema Vmbo, mbo, fusies, schaalvergroting  2010-05-01 
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 Goor, van projecten, thema’s, conferenties, Vakwerk 2010-02-27  

 Hulshof Univ, SBL, kwal.onderwijs, leraren vakinhoudelijk 2010-02-27  

 Kwint Secretaris, hbo, financiën 2010-02-27  

 Meijs Basisonderwijs 2010-02-27  

 Verhoef Website, interne communicatie, nieuwsflits, Vakwerk 2010-02-27  

 Vergeer  politiek, projecten 2010-02-27  

 

6.1.3 Ingeschreven bestuursleden per 31 december 2010. 

 Bestuurslid Portefeuille Infunctietreding/     

ingeschreven 

Aftreden /  

uitgeschreven 

1 Verbrugge Voorzitter, VU, politiek, representatie, Vakwerk 2006-03-22  

2 Wensing Penningmeester, ledenadm., interne zaken, fin.intern, 

contact VO 

2007-01-20  

3 Bergen Hbo, externe contacten, pr, politiek, communicatie 

extern, Vakwerk, representatie 

2007-01-20  

4 Goor, van projecten, thema’s, conferenties 2010-02-27  

5 Hulshof Univ, SBL, kwal.onderwijs, leraren vakinhoudelijk 2010-02-27  

6 Kwint Secretaris, hbo, financiën 2010-02-27  

7 Meijs Basisonderwijs 2010-02-27  

8 Verhoef Website, interne communicatie, nieuwsflits 2010-02-27  

9 Vergeer  politiek, projecten 2010-02-27  

 

6.2 Communicatie  

6.2.1 Website  

De website blijft veel bezocht en er worden in de orde van 10-20 berichten per dag geplaatst. Over 

plaatsing van een bericht beslists een moderatieteam van 4 BONleden die dat al sinds de start van de 

website doen. Ook politici en bestuurders lezen en publiceren op onze website. 
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Nadat het vorig jaar de stabiliteit van de site steeds meer te wensen over liet hebben we een nieuw 

webhostingsbedrijf gekozen. Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat de website het afgelopen jaar 

geen enkel moment uit de lucht is geweest; de betrouwbaarheid was 100%. 

Ondanks dit succes is er een steeds sterkere wens tot verandering. De informatie is lastig terug te 

vinden, voor nieuwe bezoekers is de structuur onduidelijk en de mening van BON en die van de 

forumleden wordt onvoldoende gescheiden. Vandaar dat we bezig zijn een nieuwe website te 

ontwerpen die aan de voornoemde wensen tegemoet komt. 

6.2.2 Nieuwsflits  

De elektronische Nieuwsflits wordt gebruikt om de leden van de vereniging te informeren over actuele 

ontwikkelingen in de vereniging. In 2010 is de Nieuwsflits met ongeveer dezelfde frequentie verzonden 

als in 2009. 

6.2.3 Twitter 

In de aanloop naar de rekenconferentie heeft BON een twitteraccount aangemaakt: @bestuurbon. Doel 

hiervan is om mensen te informeren over onze activiteiten en meer bezoekers naar de website te 

trekken. Inmiddels zijn er 62 berichten (tweets) uitgegaan en zijn er 115 volgers. Berichten worden 

regelmatig doorgestuurd (retweet). O.a. door @onderwijsgek, een forumbezoeker en bonlid die 

regelmatig columns op ons forum plaatst. We hopen hierdoor ons gedachtengoed te verspreiden bij een 

doelgroep die we anders minder kunnen bereiken.  

6.2.4 Vakwerk  

Het verenigingsblad Vakwerk beoogt aanvullend aan de informatievoorziening via website en nieuwsflits 

de richting en visie van BON inhoudelijk uit te diepen. In december 2010 is Vakwerk in 

geprofessionaliseerde vorm uitgekomen met als thema: Beter taalonderwijs in de basisschool, met 

daarbij diverse bijdragen over onderwerpen als leesvaardigheid, handschrift op de basisschool, dyslexie 

en verbetering van taalonderwijs. Tevens is de lay-out veranderd. De steunkleur blauw is vervangen 

door full colour.  

6.2.5 Ingekomen postoverzicht 

In 2010 is er veel post ontvangen. De belangrijkste stukken zijn in onderstaand schema vermeld. 

    

1001 21-1-2010 Dhr Thissen Br inzake Vakwerk bezorgde gedachten 

1002 22-1-2010 Dhr Rijken Br inzake papieren versie Vakwerk niet meer 

1003 10-2-2010 Univ. Utrecht Huurovereenkomst ALV 2010 

1004 15-10-2010 Commissie OCW Reactie BON op wetsvoorstel tot wijziging Wet op PO (nr. 

32396) 

1005 20-10-2010 2e kamer Verzoek BON om gesprek met vaste Cie voor OCW 
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1006 18-10-2010 Cie OCW  Verzoek BON om gesprek met vaste Cie voor OCW 

1007 13-10-2010   Hogeschool van 

Amsterdam 

brief aan AVV/BON d.d. 13 oktober 2010 

1008 9-11-2010     KvK wijziging gegevens 

1009 29-11-2010      Hogeschool van 

Amsterdam      

afschrift brief aan AVV dd 29-11-2010 

1010 15-12-2010 KvK nieuwe Handelsregisterwet 

 

Via de mail is veel post ontvangen die niet is geregistreerd, wel gearchiveerd. De uitgegane post via de 

brievenbus was alleen vakwerk. Verdere uitgegane post is ook via de mail gegaan, niet geregistreerd, 

wel gearchiveerd. 

6.3 Financiën  

6.3.1 Toelichting op de resultatenrekening 2010 

Bij aanvang van het begrotingsjaar 2010 werd een tekort voorzien van € 7.500,-. Dit tekort zou moeten 

worden gedekt door de reserve aan te spreken. Tot genoegen van het bestuur is voorkomen kunnen 

worden dat dit tekort daadwerkelijk tot stand is gekomen. Het bestuur heeft door zijn deelname aan 

verschillende werkgroepen van de stichting SBL extra inkomsten van ruim € 3000 weten te verwerven. 

Daarnaast hebben de inspanningen van de ledenadministratie ertoe geleid dat het totale bedrag aan 

geïnde contributies hoger is uitgevallen dan begroot. Bovendien heeft de vereniging het geluk gehad dat 

er een hoger bedrag aan giften is binnengekomen. 

De kosten van de algemene ledenvergadering in Utrecht zijn meegevallen. Dat geldt ook voor de kosten 

van het ledenblad Vakwerk. Dat is overigens geen prestatie, maar louter het gevolg van het feit dat er 

slechts één nummer van Vakwerk is verschenen hoewel de absolute kosten per uitgave zelfs iets lager 

zijn geworden dan voorheen. 

De kosten van de website zijn daarentegen bijzonder hoog. Wellicht was het begrote bedrag te laag 

geschat en waren de kosten van het veranderen van provider gedeeltelijk te vermijden geweest. 

In de algemene kosten is ook opgenomen de bijdrage van de vereniging aan de succesvolle Beton-

conferentie. Hoewel het de bedoeling was dat de conferentie kostenneutraal georganiseerd zou 

worden, hebben met name de advertentiekosten tot een deficit geleid. 

Onder Onvoorzien zijn opgenomen de kosten van de gezamenlijke actie met het AVV gericht op de 

Hogeschool van Amsterdam. 

Bij aanvang van het boekjaar had de vereniging ruim 4700 leden. Het aantal leden dat daadwerkelijk de 

contributieverplichting is nagekomen ligt echter lager (4300).  
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6.3.2 Toelichting op de begroting 2011 

De in de begroting 2011 opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van 2010. Het verschil 

zit in de posten Onvoorzien en Overige baten. Voor Onvoorzien is uiteraard geen bedrag opgenomen. 

Wat Overige baten betreft is € 1.500 opgenomen. Dit is ongeveer het gemiddelde van de Overige baten 

in de laatste drie begrotingsjaren.  

Ingeval er in 2011 opnieuw een niet voorziene uitgave optreedt, zal deze gedekt moeten worden door 

een eveneens niet-voorziene bate.  

Bij het opstellen van deze begroting is het uitgangspunt geweest dat ook in 2011 de reserves in tact 

dienen te blijven. Het op orde houden van de reservepositie is van levensbelang voor de continuïteit van 

BON. Wat de contributies betreft is uitgegaan van 4300 betalende leden. 

6.3.3 Kascommissie  

De leden van de kascommissie, de heren Bloemen, Naudts, Stumpel en Everaars, hebben zich op de 

Algemene LedenVergadering van 27 februari 2010 wederom beschikbaar gesteld als leden van de 

kascommissie. 

6.3.4 Jaarrekening 2010  

De kascommissie zal in februari 2011 de door het bestuur opgestelde jaarrekening over 2010 

nauwkeurig bekijken en beoordelen of deze is opgesteld conform algemene opvattingen over 

zorgvuldigheid en precisie en een betrouwbaar beeld geeft van vermogen en resultaat van de vereniging 

ultimo 2010. Op de ledenvergadering van 2011 zal de kascommissie daarover rapporteren. De cijfers 

over 2010 zijn buiten dit jaarverslag om opgenomen in een afzonderlijke financiële verslaglegging.  
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7 Het BON-bestuur  

7.1 Bestuursleden in 2010  

Ad Verbrugge (voorzitter) is filosoof en musicus. Hij studeerde wijsbegeerte in Leiden, promoveerde in 

1999 te Leuven en is nu universitair hoofddocent sociale en culturele wijsbegeerte aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. Hij is winnaar van de universitaire onderwijsprijs aan zowel de Universiteit 

Leiden (2002) als de Vrije Universiteit te Amsterdam (2008), en de auteur van de filosofische bestseller 

‘Tijd van Onbehagen’ en verschillende spraakmakende essays, waaronder ‘Geschonden beroepseer’. 

Verbrugge is een van de oprichters van BON.  

Frits Wensing (penningmeester) is econoom. Hij werkte als faculteitsdirecteur bij de Hogeschool Utrecht 

en als instituutsdirecteur bij de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 2006 is hij met FPU.  

Presley Bergen studeerde Nederlands (Communicatiekunde) in Utrecht (Universiteit Utrecht) en 

daarvoor MO-A en MO-B Nederlands. Hij is als hogeschooldocent bedrijfscommunicatie en Nederlands 

verbonden aan de Internationale Hogeschool voor Toerisme (NHTV) in Breda. 

7.1.1 Aangetreden bestuursleden per 27 februari 2010 

"Ton van Goor is al sinds 1971 werkzaam in het voortgezet onderwijs.   Daarvóór was hij nog een jaartje 

onderwijzer en daarna nog ’n tijdje plv. directeur aan 'n lagere school. Zijn vakgebieden zijn: Nederlands, 

Economie en Management & Organisatie. Momenteel is hij verbonden aan het Kohnstamm Instituut 

(UvA), en wel als regio-coördinator. Bovendien is hij gastdocent Economie en M&O aan Examentraining-

instituut Friesland. Tevens is hij staatsexamengecommitteerde, speciaal belast met de examens SVO. 

Naast zijn werkzaamheden als bestuurslid van BON is hij óók AB-lid van de Vecon (=Vereniging van 

docenten in de economisch-maatschappelijke vakken. Voor de Vecon is hij nog redactielid van TEO 

(=Tijdschrift voor het economie-onderwijs). Vanaf september 2010   is Ton belast met de opstelling van 

'n nieuw examenprogramma economie vmbo; dit i.s.m. het VO, de CvE en het Cito. Ten slotte is hij nog 

juryvoorzitter bij vele jongerendebatten, georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut" 

Joost Hulshof is sinds 2000 hoogleraar Wiskundige Analyse op de VU-University Amsterdam, de 

voormalige Vrije Universiteit. Na zijn wiskundestudie en promotie in Leiden was hij postdoc op het 

Institute for Mathematics and its Applications in Minneapolis, Minnesota, gastonderzoeker op de 

Technische Universiteit in Delft en vervolgens Universitair (hoofd)docent aan de Rijksuniversiteit Leiden 

Klaas Kwint haalde een master in management bij business school TIAS in Tilburg en daarvoor een 

doctoraal examen in zowel Nederlands Recht als in Belastingwetenschappen aan de Universiteit van 

Leiden. Hij werkt als hogeschooldocent bij de opleiding Bedrijfseconomie van Hogeschool Inholland te 

Haarlem en bij het lectoraat Governance en Finance van Hogeschool Inholland. Hij heeft ook 

werkervaring opgedaan als manager in zowel hbo, mbo als vmbo. Hij is zijn loopbaan begonnen in het 

bedrijfsleven (14 jaar zakelijke dienstverlening). Hij is tevens lid van de partijcommissie Onderwijs en 

Jeugd van de VVD.  

Jeanet Meijs studeerde aan de kweekschool in Groningen en behaalde daar in een extra jaar ook de 

hoofdakte. Daarna werkte zij bijna vijf jaar op de Linnaeusschool in Amsterdam, waar toen veel kinderen 

van ongeschoolde havenarbeiders op zaten. De school is nu de grootste zwarte school van Amsterdam. 
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Daarna werkte zij zesentwintig jaar in het basisonderwijs in Breda, waarvan de laatste vijftien jaar als 

adjunct-directeur en leerkracht van groep acht. Na haar loopbaan in het basisonderwijs heeft zij nog 

drie jaar les gegeven als vrijwilliger aan analfabete Turkse en Marokkaanse vrouwen op de Taalschool. 

Ze geeft nu nog bijlessen aan basisschoolleerlingen (taal en rekenen) en pabostudenten die meerdere 

keren gezakt zijn voor de taaltoets.  

Fenna Vergeer studeerde Engels en Duits in Leiden en gaf les in het voortgezet onderwijs en het mbo. 

Later gaf zij NT2 voor hoger opgeleiden. Vanaf 2006 is zij met FPU. Van 1995 tot 2002 was zij 

fractievoorzitter van de eerste SP-Statenfractie in Zuid-Holland en daarna als Tweede Kamerlid tot 2006 

woordvoerder onderwijs, cultuur, wetenschap en integratie.  

Gerard Verhoef is docent wiskunde, natuurkunde en ICT aan de Hogeschool van Amsterdam. Na zijn 

studie aan de Universiteit Utrecht heeft hij anderhalf jaar als erkend gewetensbezwaarde militaire 

dienst met heel veel plezier mogen werken bij de vakgroep OW&OC (het huidige Freudenthal Instituut) 

van de Universiteit Utrecht. Hoewel zijn taak daar te maken had met computerkunde op school, heeft 

hij veel geleerd over de wiskunde- en rekendidactiek, zoals die door de vakgroep werd ontwikkeld. Op 

dat moment was hij ervan overtuigd dat die didactiek het reken- en wiskundeonderwijs sterk zou gaan 

verbeteren. 
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8 Toekomstvisie  
Het bestuur zal de koers voorzetten die de laatste jaren is ingeslagen. Naast het opzoeken van de media 

om misstanden in het onderwijs aan de kaak te stellen en alternatieven te presenteren, moeten we ook 

‘de mars door de instituties’ afleggen. Daar is veel tijd en inzet van het bestuur én de leden mee 

gemoeid. We hopen daarom dit jaar meer mensen binnen onze vereniging actief te krijgen die zich 

willen inspannen voor de goede zaak. De komende maanden wil het bestuur de kwestie van de 

onderwijsfinanciering op de politieke agenda te krijgen. Hoe men er ook verder over denken mag, de 

kritische houding van de regering met betrekking tot het fenomeen ‘bureaucratie’ biedt daartoe 

aanknopingspunten. Bovendien is de huidige regering BON welgezind en onderhouden wij ook met de 

oppositie goede contacten.  

We hopen dat de onderwijscoöperatie daadwerkelijk een slagvaardig bestuursorgaan kan worden dat 

tegenwicht biedt tegen de raden. Nadat lange tijd voornamelijk de discussie rond het register de 

boventoon heeft gevoerd binnen de SBL is er mede dankzij de inspanning van BON een bewustzijn 

gegroeid dat er veel andere belangrijke thema’s moeten worden geagendeerd. Voor het welslagen van 

de coöperatie is het van het grootste belang dat leraren en docenten daarin participeren en hun stem 

laten horen. De komende tijd zal het bestuur daarom veel energie steken in het vinden van leraren en 

docenten uit de eigen achterban die het geluid van BON kunnen laten horen in gremia waar de 

beslissingen vallen.  

De plannen met VNO/NCW, het uitbrengen van ‘De onderwijsbubbel’, de nieuwe website, Vakwerk 

nieuwe stijl, het belooft weer een jaar te worden waarin veel gebeurt. Tevens heeft het bestuur 

afgesproken om de leden vaker te informeren over alle activiteiten en hen meer daarbij te betrekken.  

Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de doelstellingen van onze vereniging dit jaar met een nieuw 

elan over het voetlicht kunnen worden gebracht en dat er echt, hoe langzaam ook, dingen ten goede 

zullen veranderen. 
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Bijlage : Overzicht persuitingen 2010   

Ad Verbrugge in gesprek over stappen minister Van Bijsterveldt, deel 2 BNR Nieuwsradio, 8 december 

2010 

Ad Verbrugge in gesprek over stappen minister Van Bijsterveldt, deel 1 BNR Nieuwsradio, 8 december 

2010 

Presley Bergen reageert op plannen minister Van Bijsterveldt BNR nieuwsradio, 7 december 2010 

 Ad verbrugge in " Avond van het onderwijs"Teleac, 7 oktober 2010 

Presley Bergen in nachtprogramma WNL, 1e uur na 10 minuten, WNL radio 1, 4 oktober 2010 

Presley Bergen in debat over schooltijden basisonderwijs, omroep gelderland tv, 27 september 2010 

Presley Bergen in Eén vandaag over niveauverlaging in het hbo, 22/7/2010  . 

Artikel Jeanet Meijs over Passend Onderwijs, BNdeStem, 5 juni 2010  

Ad Verbrugge levert commentaar op verkiezingsprogramma's, NRC, 5 juni 2010  

Discussie zwarte en witte scholen in Amsterdam met Presley Bergen, BNR-radio, 13 april van 12.35u t/m 

13.15u.  

Financiering bouw Amstelcampus onverantwoord, 1Vandaag tv, 2 april 2010  

Presley Bergen over de campus HVA/UVA, EénVandaagtv, 2 april 2010 

Wij willen les, Zembla, Vara TV, 21 maart 2010  

Vraaggesprek met Presley Bergen over Engels in het kleuteronderwijs, Wereldomroep, 15 maart 2010, 

na 10 minuten in uitzending  

Harm Beertema in de Volkskrant over de draai van de mbo bestuurders weg van competentiegericht 

onderwijs  

Harm Beertema in het tv programma "de ombudsman" over de problemen in het mbo. Het onderwerp 

begintna ongeveer 15 minuten en 30 seconden. 

Ad Verbrugge in Peptalk, BNR-radio, 26 februari 2010, na een kwartier in de uitzending  

Interview met Ad Verbrugge over Deltaplan, BNR radio, Aan de slag, 8 februari 2010, 09.34u - 10.00u  

Vervolg interview Ad Verbrugge over Deltaplan, BNR radio, Aan de slag, 8 februari 2010, 10.06u - 10.15u 

Examineer rekenen en lassen maar geen ‘competenties’ als luisteren of zelfkritiek,NRC, 6 februari 2010 

Harm Beertema over problemen in het MBO, Buitenhof, 31 januari 2010 

Jeanet Meijs op Radio Rijnmond over schoolkeuze (Jeanet komt na ongeveer 46 minuten aan het woord) 

http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=8&maand=12&jaar=2010&tijd=16:50&lengte=15&titel=Titel
http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=8&maand=12&jaar=2010&tijd=16:02&lengte=30&titel=Titel
http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=7&maand=12&jaar=2010&tijd=14:33:00&lengte=30&title=Titel
http://player.omroep.nl/?aflID=11507925
http://www.radio1.nl/contents/20330-cursus-het-cda-congres-om-de-tuin-leiden-doe-je-z?autostart=30335
http://www.omroepgelderland.nl/web/show/id=455351/contentid=720241/langid=43
http://bndestem.ned.newsmemory.com/eebrowser/frame/3_0km/php-script/print.php?pSetup=bndesteminhouse&file=0@/bndestem/20100605/bs_go-a18r_100605_1.pdf.0/&pageNum=19&datetype=0&edition=Breda&section=meningen&article=1&copyright=Copyright%20(c)$$year%20BN%20De%20Stem%20$$edition&poweredBy=Powered%20by%20TECNAVIA&medDpi=332&images=pag_1_0,22,51,108,108%0Apag_1_1,130,51,108,108%0Apag_1_2,238,51,112,108%0Apag_1_3,22,159,108,108%0Apag_1_4,130,159,108,108%0Apag_1_5,238,159,112,108%0A&pageW=1509&pageH=994
http://beteronderwijsnederland.net/files/NRC_20100605_2_002_article4.pdf
http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=13&maand=4&jaar=2010&tijd=12:33&lengte=30&titel=Titel
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/35804/_financiering_bouw_amstelcampus_onverantwoord_
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=23223&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1972&cHash=6216b2818c
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/rnw/smac/nl_nlmagazine.wma
http://beteronderwijsnederland.net/files/Harm%20Beertema%20in%20Volkskrant%202010%20maart%2015.pdf
http://player.omroep.nl/?aflID=10708119
http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=26&maand=2&jaar=2010&tijd=14:05:00&lengte=30&title=Titel
http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=8&maand=2&jaar=2010&tijd=09:33:00&lengte=30&titel=Radio-archief
http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=8&maand=2&jaar=2010&tijd=10:06:00&lengte=30&titel=Radio-archief
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Zorg eerst dat het geld de leerling bereikt, Volkskrant, 4 januari 2010 

_______________________________________________________ 


