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Jaarverslag 2006 
 

1. Vereniging 

Oprichting 
De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) wordt opgericht op 22 maart 2006. De ver-

eniging heeft ten doel het tot bloei laten komen van de potenties van leerlingen en studenten 

door een gedegen vakinhoudelijke en algemene vorming op verschillende onderwijsniveaus. 

Op 31 december 2006 telt de vereniging 3154 leden. 

 

Bestuur 
Het bestuur van de vereniging bestaat op 31 december 2006 uit de heer Ad Verbrugge (voor-

zitter) en mevrouw Kaki Markus (penningmeester). Het bestuur weet zich bijgestaan door een 

bestuurswerkgroep van zes personen. 

 

Structuur 
In 2006 wordt een begin gemaakt met de oprichting van kringen, die het doel van de vereni-

ging voor specifieke groepen en/of op specifieke thema’s nastreven. Voorbeelden zijn de 

kring ouders en de kring primair onderwijs. In december 2006 wordt de ingezette werkwijze 

op een bijeenkomt in Leiden geconsolideerd. 

 

Beheer 
In het oprichtingsjaar wordt de ledenadministratie en de financiële administratie van de vere-

niging vormgegeven. Door de sterke groei van het ledenaantal overtreffen de inkomsten uit 

contributies de in dit jaar begrote uitgaven. Het bestuur sluit het boekjaar af met een positief 

resultaat van 30 k€. Balans en resultatenrekening zijn opgenomen in dit jaarverslag. 

 

2. Activiteiten 

 

Strategie 
Het bestuur streeft er in 2006 naar om de problemen in het onderwijs rond didactiek en mana-

gement hoog op de maatschappelijke agenda te plaatsen. Daartoe wordt nadrukkelijk een cen-

trale plaats in pers en publiek debat opgeëist. Daarnaast wordt er in het oprichtingsjaar ge-

werkt aan het opbouwen van de communicatie in de vereniging zelf.  

 

Pers 
De actieve perscampagne van de vereniging start met de publicatie van het manifest Help, het 

onderwijs verzuipt! geschreven door Ad en Marijke Verbrugge in de NRC van 3 juni 2006. 

De campagne raakt vervolgens in een stroomversnelling waarvan geen volledig beeld bestaat. 

Het aantal hits op ‘Beter Onderwijs Nederland’ in Google bedraagt in april 35, in december 

circa 26.500. Een overzicht van de belangrijkste persuitingen is opgenomen in de bijlage. 
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Lezingen en debatten 
Het bestuur ontvangt in 2006 veel uitnodigingen om lezingen te geven en/of deel te nemen 

aan openbare debatten. In lijn met de gekozen strategie wordt aan zo veel mogelijk uitnodi-

gingen gehoor gegeven. In december wordt gestart met een ledenkring ‘lezingen’ om de druk 

die de vele lezingen op het bestuur leggen, te verlichten. 

 

Meld- en steunpunt Intimidatie 
In september wordt met een artikel in de Volkskrant het Meld- en steunpunt Intimidatie ge-

lanceerd. Ultimo 2006 hebben 150 tot 200 mensen met het meld- en steunpunt contact opge-

nomen, deels telefonisch, deels (112 meldingen) via de website. Het meldpunt heeft alle mel-

ders waar mogelijk geadviseerd. Er komen eind 2006 nog enkele meldingen per week binnen. 

 

Keurmerk BON-school 
Er wordt in 2006 gewerkt aan een ‘keurmerk BON-school’ dat als een constructief kwaliteits-

keurmerk toegekend zal kunnen worden aan instellingen die hun onderwijs inrichten volgens 

de uitgangspunten die in het BON-manifest geformuleerd zijn. Er vindt achter de schermen 

overleg plaats met directies van verschillende onderwijsinstellingen in Nederland over de in-

richting en wenselijkheid van het keurmerk. In 2007 wordt het keurmerk verder uitgewerkt. 

 

Vakwerk 
In november 2006 verschijnt volgens planning het eerste exemplaar van het verenigingsblad 

Vakwerk in een oplage van 2500 exemplaren. Het ligt in de bedoeling Vakwerk drie keer per 

jaar te laten verschijnen, in significant hogere oplagen, en op termijn uit te laten groeien tot 

een landelijk tijdschrift. 

 

Nieuwsflits 
De elektronische Nieuwsflits wordt gebruikt om vrijwel alle leden van de vereniging te infor-

meren over actuele ontwikkelingen. In 2006 verschijnt de Nieuwsflits in totaal zeven keer. 
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Balans en resultatenrekening 2006 

Balans per 31 december 2006      
       

Debet    Credit   

Liquide middelen  30.891  Eigen vermogen 30.226 

    Declaratie 2006 390 

    Flexariaat december '06 275 

Totaal  30.891  Totaal  30.891 

       

       

       

Verlies en Winstrekening 2006 *     
       

Lasten    Baten   

       

Ledenadministratie  3.044  Contributies 34.546 

Ledenblad Vakwerk 2.744  Bijdragen  2.500 

Bestuurs kosten 390  Rente  9 

Website  625    

Overige 26     

Resultaat  30.226     

Totaal  37.055    37.055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* De in dit jaarverslag opgenomen cijfers wijken af van de cijfers die op de Algemene Ledenvergade-

ring van 20 januari 2007 werden gepresenteerd. De hier opgenomen cijfers zijn uiteraard de juiste. 

 

Toelichting 

Direct voor aanvang van de ledenvergadering van 20 januari werd duidelijk dat de op papier gestelde 

jaarrekening over 2006 niet de juiste kon zijn: de boekhoudkundig noodzakelijke samenhang tussen 

resultatenrekening en balans klopte niet. De vergadering kon zich vinden in het voorstel dat de kas-

commissie zonder tussenkomst van de vergadering de jaarrekening zou controleren en vaststellen. 

De kascommissie heeft op 10 maart 2007 de door de nieuwe penningmeester ingediende cijfers over 

2006 nauwkeurig bekeken en vastgesteld dat deze waren opgesteld conform algemene opvattingen 

over zorgvuldigheid en precisie, en een betrouwbaar beeld gaven van vermogen en resultaat van de 

vereniging ultimo 2006. Met die vaststelling werd uitvoering gegeven aan het besluit van de ledenver-

gadering en het bestuur decharge verleend voor het in 2006 gevoerde financiële beleid. 

In dit jaarverslag zijn uiteraard de correcte, gecorrigeerde cijfers opgenomen. 
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Begroting 2007 

Lasten   Baten   

Publiciteit 2.500  Contributies  35.000 

Strategiebijeenkomsten 3.000  Sponsoring  5.000 

Keurmerk 2.500     

Symposium en ALV 10.000     

Vakwerk, Nieuwsflits en website 9.000     

Drukwerk en vormgeving 3.000     

Reiskosten 3.000     

Flexariaat 4.500     

Onvoorzien 2.500     

Totaal 40.000  Totaal  40.000 
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Bijlage: In de pers 2006 

Het onderwijs is nooit uitgeleerd, Leeuwarder Courant, 27 december 2006  

Goed werk van Profielcommissies, Reformatorisch Dagblad, 23 december 2006  

Geen competentiegericht mbo, De Volkskrant, 22 december 2006  

Onderwijs op een bedenkelijk niveau, Brabants Dagblad, 20 december 2006  

Geen les geven is het allergoedkoopste, Scienceguide, december 2006  

Hoe het nieuwe leren uiteraard wordt doorgedrukt, Nederlands Dagblad, 09 december 2006  

O-magazine, De Confrontatie, uitgave ministerie van onderwijs, december 2006  

Van budget hogeschool is 21% voor lessen, De Volkskrant, 07 december 2006  

Onderwijs strooit zand in de motor, BN/De Stem, 05 december 2006 

Tevreden manager, NRC Handelsblad, 02 december 2006  

 

Netwerk TV, 24 november 2006, Intimidatie docenten  

Het Friesland College en het Nieuwe Leren, De Heerenveense Courant, 15 november 2006  

Inspirerende docent, beter onderwijs, Spits, 12 november 2006  

Rondom Tien, NCRV, 11 november 2006  

Het gaat in de campagne niet écht over onderwijs, NRC Handelsblad, 10 november 2006  

Leerlingen willen weer gewoon les op school, regionale dagbladen: 1, 2, 3, 9 november 2006  

Het gist en kookt in zaal vol onderwijzers, De Volkskrant, 06 november 2006  

 

NOVA, 30 oktober 2006  

Vele regionale dagbladen: Managers (of Directies) intimideren docenten, 30 oktober 2006  

Andere wereld, Radio 1, over het Meldpunt Intimidatie, 29 oktober 2006  

In onderwijs heerst een angstcultuur, Volkskrant 26 oktober 2006  

Lesfabrieken / Elke manager minder maakt onderwijs beter, Trouw, 23 oktober 2006 

Wie brengt het onderwijs weer tot leven? (Reken niet op de politiek), HP/De Tijd, 20 oktober 2006 

Te veel fraaie kreten, te weinig salaris voor leraren, Trouw, 17 oktober 2006 

Van opleuken wordt onderwijs niet beter, Trouw, 12 oktober 2006 

De leraar spreekt slechter Duits dan zijn leerling, Trouw, 03 oktober 2006 

Slecht opgeleide leraar gaat niet beter lesgeven door hoger salaris, De Volkskrant, 03 oktober 2006 

Onderwijs mort over gebrek visie, De Volkskrant, 03 oktober 2006 

 

Kennis overdragen, daar gaat het om, BN/De Stem, 30 september 2006  

Hoeveel cacao zit er nog in de koetjesreep?, Nieuw Archief voor Wiskunde, september 2006  

Wie bent u eigenlijk? Managers in het onderwijs, NRC-Next, 28 september 2006 

Aanvangssalaris leraar moet fors hoger worden, De Volkskrant, 27 september 2006 

Het onderwijs is voor losers, NRC Handelsblad, 26 september 2006  

Beter Onderwijs Nederland hekelt Nieuwe Leren, Profielen, opinieblad voor de Hogeschool Rotterdam 

Leren onze kinderen nog wel wat op school?, Libelle, week 38 2006 

Help, het HBO dreigt te verzuipen, Staatscourant nr. 138, deel 1 en deel 2, en reacties op dit artikel  

OESO-analyse wiskunde misleidend, NRC Handelsblad, 19 september 2006  

Salaris leraar slechts deel van het probleem, Reformatorisch Dagblad, 12 september 2006  

Onderwijsvernieuwers mijden kritisch debat, De Stentor, 07 september 2006 

Meld- en Steunpunt Intimidatie, diverse media, 07 september 2006 

 

Docent, dat is een vak en geen stap in je carrière, Trouw, 31 augustus 2006  

Zomergasten, 27 augustus 2006 

Structuur is nodig! geen videogames, NRC-Next, 22 augustus 2006 

 

Reformatorisch Dagblad, 19 juli 2006  

Vrij Nederland, 01 juli 2006 

 

TC Tubantia, 14 juni 2006 

NRC Handelsblad, 06 juni 2006  

NOS headlines, 05 juni 2006  

Het Manifest van de vereniging, NRC 03 juni 2006 (deel 1 en deel 2) 
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Bijlage: In de pers 2006 (vervolg) 

NRC Handelsblad, 27 mei 2006  

Business Nieuws Radio, 27 mei 2006  

Brabants Dagblad, 17 mei 2006  

 

BN/De Stem, 28 april 2006  

Reformatorisch Dagblad, 27 april 2006  

De Stentor, 19 april 2006  

Nederlands Dagblad, 19 april 2006  

Trouw, 14 april 2006  

 

Elsevier, 28 maart 2006  


