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Ten geleide
In dit jaarverslag legt de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) publiekelijk verantwoording
af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de gerealiseerde financiële resultaten in 2007.
Het verslag is bijzonder omdat 2007 het eerste volledige boekjaar van onze nog jonge vereniging is.
Het jaar 2007 stond sterk in het teken van:
• het versterken van de verenigingsinvloed in bestuurlijke kringen en politiek;
• de continuering van ons mediapleidooi voor Beter Onderwijs in Nederland;
• het op de goede manier vormgeven aan de sterke groei van de vereniging.
De vereniging kan terugzien op een vruchtbaar jaar. Er is alom erkenning voor het feit dat BON een
centrale positie in het bij tijd en wijlen koortsig onderwijsdebat inneemt en mede verantwoordelijk is
voor de gewijzigde publieke waardering van de desastreuze onderwijsideologieën van de afgelopen
decennia. Dank aan allen die aan deze herwaardering hebben bijgedragen, is hier zeker op zijn plaats.
Bijzondere dank is BON verschuldigd aan zijn nieuwe administrateur, de heer Van der Knijff, die de
vereniging in een periode van sterke groei hielp om in administratieve zin stabiel vaarwater te bereiken. Hij droeg bij aan het fundament waarop verdere successen van BON gebouwd kunnen worden.
Het dagelijks bestuur,
Ad Verbrugge, voorzitter
Paul Bezembinder, secretaris
Frits Wensing , penningmeester
Januari 2008
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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. De vereniging groeide in
2007 met 1329 leden naar een totaal aantal van 4483 leden op 31 december 2007.
1.2 Visie en missie
De vereniging streeft naar kleinschalig, vakgericht en kennisintensief onderwijs, dat gegeven wordt
door goed opgeleide docenten. De doelen waar de vereniging naar streeft zijn:
• Geef de docent zijn vak terug.
• Organiseer goed onderwijs door hoogopgeleide 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.
Aan de doelstellingen van de vereniging ligt een uitgebreide analyse van de problemen in het Nederlands onderwijs ten grondslag. Deze analyse werd geschreven door Ad en Marijke Verbrugge en onder de titel Help, het onderwijs verzuipt! gepubliceerd in de NRC van 3 juni 2006.
1.3 Samenstelling bestuur
Tijdens de ledenvergadering van 20 januari 2007 werd het eerste voltallige bestuur van BON gekozen,
terwijl tegelijkertijd mevrouw Oudemans (secretaris) en mevrouw Markus (penningmeester) hun bestuursfuncties neerlegden. Het bestuur bestaat ultimo 2007 uit:
• De heer Ad Verbrugge, voorzitter
• De heer Paul Bezembinder, secretaris
• De heer Frits Wensing, penningmeester
• De heer Presley Bergen, externe communicatie
• De heer Ralph Hanzen, interne communicatie
• De heer Mark Peletier, werkgroep intimidatie en website
Bestuurslid Marijke Immink moest in de loop van 2007 vaststellen dat haar bestuursfunctie niet met
haar drukke schoolwerkzaamheden te combineren was. Op 1 december trad zij uit het bestuur.
De vereniging nam met verdriet kennis van het overlijden van mevrouw Oudemans op 23 juli 2007.
1.4 Strategisch beleid
Het bestuur heeft zich in het weekend van 3 en 4 maart 2007 uitvoerig beraden over de strategische
koers van de vereniging. Een wijziging in die koers werd als noodzakelijk gezien vanwege de brede
consensus over het bereiken van de eerste oprichtingsdoelstelling van BON, namelijk, het politiek en
maatschappelijk geagendeerd krijgen van de problemen in het onderwijs. De koers werd daarom meer
op de broodnodige herstelwerkzaamheden gericht. Er werd gekozen voor een driedelige aanpak:
• De toonzetting in de landelijke media en in het debat diende minder op het genereren van aandacht en meer op het aandragen van concrete suggesties voor verbeteringen te worden gericht.
• Contacten met vertegenwoordigers van politiek en overheid dienden sterk te worden aangehaald,
zodat daardoor de relatieve invloed van de vereniging in de bestaande instituties zou toenemen.
• De aandacht voor manieren om inhoudelijke onderwijskwaliteit zichtbaar te maken, in termen van
mechanismen van horizontale verantwoording, diende nadrukkelijk te worden vergroot.
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In de discussies over de te volgen strategie werd dankbaar gebruikgemaakt van de inbreng van leden
en van vertegenwoordigers van politiek, non-profits en bedrijfsleven. De koerswijziging werd in de
loop van 2007 op verschillende manieren concreet vormgegeven.

2

Communicatie en debat

2.1 Website
Op de verenigingssite www.beteronderwijsnederland.nl neemt het openbare discussieforum in 2007
wederom een prominente plaats in. In het voorjaar echter moet het bestuur constateren dat de toonzetting op het forum soms dermate grievend is dat zowel leden als externe partijen uit het debat stappen
– ook als zij het inhoudelijk met de vereniging eens zijn. De wijze waarop de via de site beschikbaar
gestelde ruimte voor publiek debat werd ingevuld, maakte datzelfde debat voor velen onmogelijk. Het
bestuur besluit om die reden de spelregels op het forum door moderatie vooraf strikt te handhaven.
In de zomermaanden wordt het content-managementsysteem achter de BON-site opgewaardeerd naar
Drupal versie 5.1. Door de upgrade kan de leden extra functionaliteit geboden worden. De site wordt
onder meer uitgebreid met een chatbox en het ‘digg-it’-waarderingssysteem.
In de laatste maanden van 2007 wordt het functioneren van het forum en de werkwijze van de moderatoren door middel van een enquête onder frequente sitebezoekers onderzocht. Uit de enquête blijkt
dat de meerderheid der respondenten het functioneren van het forum met moderatie vooraf positief
waardeert. Het bestuur besluit op basis van de enquête de ingezette werkwijze te continueren.
2.2 Pers en media
In 2007 nam de aandacht van week- en opiniebladen voor de vereniging toe, terwijl tegelijkertijd de
belangstelling van de dagbladpers enigszins leek terug te vallen. Deze verschuiving was in lijn met
het streven van de vereniging naar meer nuance in het debat. Leden van BON bleven uiteraard nadrukkelijk bijdragen aan de forumpagina’s van de grote landelijke en provinciale dagbladen en het daarin
gevoerde onderwijsdebat. In de bijlage zijn de belangrijkste persuitingen van dit jaar opgenomen.
2.3 Lezingen en debatten
Het bestuur ontving in 2007 veel uitnodigingen om lezingen te geven en/of deel te nemen aan openbare debatten. In lijn met de gekozen strategie werd aan zo veel mogelijk uitnodigingen gehoor gegeven.
Door de geografische spreiding van de actieve leden van BON over Nederland (centraal, zuid) was de
deelname van BON aan debatten in Noord Nederland relatief beperkt.
2.4

Communicatie met leden

Nieuwsflits
De elektronische Nieuwsflits wordt gebruikt om de leden van de vereniging te informeren over actuele ontwikkelingen in de vereniging. In 2007 verscheen de Nieuwsflits in totaal zes keer. De Nieuwsflits wordt in principe elke twee maanden verspreid, zonder een harde verspreidingsdatum te hebben.
Videoboodschappen
Om de leden beter op de hoogte te houden van lopende bestuurs- en verenigingsactiviteiten, werd in
2007 bij wijze van experiment driemaal via een videoboodschap opgenomen en via mail en website
verspreid. De productie was in handen van de firma DenDV. Werkwijze en opbrengst van dit experiment zullen in 2008 worden geëvalueerd.
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Vakwerk
Het verenigingsblad Vakwerk beoogt aanvullend aan de informatievoorziening via website en nieuwsflits de richting en visie van BON inhoudelijk uit te diepen. De redactie maakt een selectie uit de aangeboden kopij en zorgt voor opmaak en verzending. In 2007 verscheen het blad tweemaal, in een oplage van respectievelijk 4500 en 5000 exemplaren. De nummers waren gewijd aan het mbo en aan het
rapport Leerkracht van de commissie Rinnooy Kan.

3

Kwaliteitsbeleid

3.1 Certificaat BON-school
In 2007 werd verder gewerkt aan het certificaat ‘BON-school’. Het certificaat zou op termijn als constructief kwaliteitskenmerk toegekend moeten kunnen gaan worden aan instellingen die hun onderwijs
volgens de uitgangspunten van het BON-manifest inrichten. Achter de schermen vond met directies
van verschillende onderwijsinstellingen in Nederland overleg plaats over de inrichting en wenselijkheid van het keurmerk. Op basis van die gesprekken moest het bestuur in september besluiten het
initiatief voorlopig stop te zetten. Het keurmerk komt te vroeg, zowel gezien de huidige fase van het
onderwijsdebat als de mogelijkheden van een vereniging in opbouw.
3.2 Oprichting BON-school
De commissie CoCoNo (Comité oprichting Contractschool Noord-Holland; Eenkhoorn, Weehuizen,
Pouw en anderen) onderzocht in 2007 de mogelijkheid om een school volgens BON-principes op te
richten. De commissie heeft moeten concluderen dat er een wetswijziging nodig is om op dit moment
een nieuwe zelfstandige regelvrije school door de overheid bekostigd te krijgen.
De commissie adviseert het bestuur van BON daarom om de minister te vragen een wetsontwerp in te
dienen dat een eind maakt aan de feitelijke monopoliepositie van bestaande schoolorganisaties. Alleen
zo kunnen volgens CoCoNo echte keuzemogelijkheden voor ouders die niet in (delen van) het nieuwe
leren geloven gegarandeerd worden. Het bestuur heeft in 2007 nog geen gelegenheid gezien concrete
stappen in de richting van een dergelijke wetswijziging te ondernemen.

4

Allianties

4.1 Vrienden van BON
Het bestuur werkte ook in 2007 aan de categorie ‘vrienden van BON’ van bijzondere instellingen die
hetzij volgens de BON-principes onderwijs geven, hetzij zich om ideële redenen achter BON willen
scharen. Ook bedrijven biedt BON de mogelijkheid om zich bij de Vrienden aan te sluiten.
Vanaf de start hebben zich twee opleidingen gemeld die als Vriend van BON naar buiten willen en
mogen treden, te weten het IVA te Driebergen en de Leidse Instrumentmakersschool. In 2007 trad
daarnaast ook de firma Student to Work tot het vriendennetwerk toe.
4.2 Politiek
De vereniging ontwikkelde zich in 2007 tot een volwaardige gesprekspartner van ministerie en beleidsmakers. Leden en vertegenwoordigers van BON droegen in 2007 onder meer bij aan:
• De 100-dagenperiode van minister Plasterk en zijn staatssecretarissen;
• De Commissie Rinnooy Kan, over het lerarentekort;
• De evaluatie van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT);
• Het advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen;
• De Kamervragen van SP en PVV over het Commanderij College in Gemert;
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•

Het parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen.

Ook de contacten van de vereniging met de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer werden
met succes versterkt. Het bestuur heeft vooral goede banden op weten te bouwen met partijen die op
dit moment in de oppositie zitten, in het bijzonder met de VVD en met de SP. Met de PvdA heeft BON
vooralsnog geen relatie van enige betekenis weten op te bouwen.

5

Overige activiteiten

5.1 Initiatieven van leden
In 2007 was het aantal leden dat zich actief voor de vereniging inzette gering. De grote maatschappelijke belangstelling voor BON en het gevoel van urgentie dat door de vele problemen in het onderwijs
werd opgeroepen, deden daardoor een groot beroep op de inspanningen van enkelen. Het bestuur zag
zich om die reden regelmatig gedwongen om uitnodigingen af te slaan en initiatieven stop te zetten.
Kringen
Evenals vorig jaar stimuleerde het bestuur de oprichting van kringen die de verenigingsdoelstellingen
voor specifieke groepen en/of op specifiek thema konden nastreven. Dit jaar werd zo onder meer de
kring Voortgezet Onderwijs opgericht. Helaas bleek echter ook dat een aantal van de in 2006 gestarte
kringinitiatieven in de loop van 2007 tot stilstand kwam. Als oorzaken werden onder meer persoonlijke omstandigheden, werkverplichtingen, reistijden en gebrekkige sturing/zelfsturing genoemd.
BON-projectsubsidies
Om leden actiever bij de vereniging te betrekken, werden de BON-projectsubsidies ingesteld. Leden
die een concreet plan voor de vereniging wilden uitvoeren konden dit onder bepaalde voorwaarden uit
de verenigingskas gefinancierd krijgen. Er werden in 2007 echter geen projectsubsidies aangevraagd.

Overige initiatieven
Het bestuur ontving en bekrachtigde in 2007 een professioneel uitgewerkt voorstel (Maartens) om per
school in Nederland BON-contactpersonen in te stellen. Het voorstel wordt in 2008 op haalbaarheid
onderzocht en zo mogelijk uitgevoerd. Een oproep verscheen in de Vakwerk van december 2007.
5.2 Meld- en steunpunt Intimidatie
Het meld- en steunpunt Intimidatie werd in 2007 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. In 2007
kwamen er 35 nieuwe meldingen van intimidatie bij het steunpunt binnen.
Docenten die zich geïntimideerd voelen kunnen indien gewenst via het meldpunt met elkaar in contact
treden en samen een empowermentgroep vormen. De deelnemers van een dergelijke groep kunnen
elkaar met raad en daad ter zijde staan. Empowermentgroepen staan los van de officiële vereniging.
Er waren in 2007 twee empowermentgroepen actief.
5.3 Bijeenkomsten voor leden
Het bestuur wil de vereniging meer laten zijn dan een virtuele gemeenschap op het web, en is daarom
voorstander van bijeenkomsten waarop leden elkaar in levende lijve kunnen treffen. In 2007 werden
verschillende soorten bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een aantal dessert parties met formule
‘thuis eten, bij BON het toetje halen’. De bijeenkomsten werden via site en nieuwsflits aangekondigd.
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6

Bedrijfsvoering

6.1 Administratie
Door de sterke groei van de vereniging werden in 2007 de grenzen van de lopende ledenadministratie
bereikt. Het bestuur besloot over te stappen naar een andere aanbieder en meent een betrouwbare administrateur gevonden te hebben in Club Service Nederland (CSN), een samenwerkingsverband van
administratiekantoren dat zich specialiseert in administratie, verslaglegging en wet- en regelgeving
voor verenigingen. De overdracht van de ledenadministratie vond in juni van dit jaar plaats.
Het bestuur sloot in 2007 een aantal noodzakelijke verzekeringen af, in het bijzonder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering, beide bij de firma Centraal Beheer.
6.2 Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Graafsma, Naudts, Schram en Harms, werd ingesteld op de
ledenvergadering van 20 januari 2007.
6.3 Jaarrekening 2006
Direct voor aanvang van de ledenvergadering van 20 januari werd duidelijk dat de op papier gestelde
jaarrekening over 2006 niet juist kon zijn: de boekhoudkundig noodzakelijke samenhang tussen resultatenrekening en balans klopte niet. De vergadering kon zich vinden in het voorstel dat de kascommissie zonder tussenkomst van de ledenvergadering de jaarrekening zou controleren en vaststellen.
De kascommissie heeft op 10 maart 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 ledenvergadering en het bestuur decharge verleend voor het in 2006 gevoerde financiële beleid.
De vastgestelde cijfers over 2006 zijn opgenomen in dit jaarverslag.
6.4 Ontwikkelingen in 2007
In 2007 bestonden de inkomsten voornamelijk uit contributies. Veel leden droegen meer bij dan de
minimumcontributie van € 10,-. Aan giften werd een bedrag van € 2115,- ontvangen. Aan uitgavenkant voert de vereniging in 2007 een voorzichtig beleid. Reden was dat het bestuur onvoldoende kon
inschatten hoe het ledental en de direct daaraan gekoppelde inkomsten zich zouden ontwikkelen. De
uitgaven hadden daardoor vooral een incidenteel karakter. Voor 2008 worden wat meer structurele
uitgaven verwacht, onder andere voor een nog aan te trekken medewerker.
Het bestuur laat in 2007 het verenigingstegoed op rekening courant staan, zodat op elk moment aan
lopende verplichtingen kan worden voldaan. Het lijkt verstandig in 2008 een gedeelte van het opgebouwde vermogen weg te zetten op spaarrekening of in de vorm van een termijndeposito.
De noodzakelijke wisseling van bankkantoor en ledenadministrateur leidde tot vertraging in het innen
van de automatische incasso’s. Eind 2007 kon nochtans gestart worden met het innen van alle openstaande bedragen. Contributies die niet meer in 2007 konden worden geïnd, zijn als vordering in de
jaarrekening over 2007 opgenomen. Volgens planning zullen deze posten begin 2008 worden geïnd.
Tot slot vroeg BON in 2007 bij de Belastingdienst de ANBI-status (‘Algemeen Benut Beogende Instelling’) aan. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Deze
ANBI-status biedt een aantal fiscale voordelen. De fiscus heeft nog niet over de aanvraag beslist.
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6.5 Jaarrekening 2007
De kascommissie heeft op 19 januari 2008 de door het bestuur opgestelde jaarrekening over 2007
nauwkeurig bekeken en vastgesteld dat deze is opgesteld conform algemene opvattingen over zorgvuldigheid en precisie, en een betrouwbaar beeld geeft van vermogen en resultaat van de vereniging
ultimo 2007. Op de ledenvergadering van 2008 zal worden voorgesteld het bestuur decharge te verlenen voor het in 2007 gevoerde financiële beleid. De cijfers over 2007 zijn opgenomen in dit verslag.
6.6 Financieel resultaat
Het sterk positief financieel resultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging. Het bestuur had de middelen van de vereniging liever krachtig ingezet voor activiteiten die aan
het bereiken van de verenigingsdoelstellingen konden bijdragen, maar heeft moeten vaststellen – het
initiatief van de BON-projectsubsidies ten spijt – dat het aantal actieve leden daarvoor te gering was.
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Jaarrekeningen 2006 en 2007
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Balans 31 december 2006
Debet
Liquide middelen ING-bank

30.891

Credit
Eigen vermogen
Te betalen declaraties
Te betalen posten

30.891
Resultatenrekening 31 december 2006
Lasten
Ledenadministratie
3.044
Ledenblad Vakwerk
2.744
Bestuurskosten
390
Website
625
Overige
26
Resultaat
30.226
37.055

Baten
Contributies
Bijdragen
Rente

30.226
390
275
30.891

34.546
2.500
9

37.055
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Balans 31 december 2007
ACTIVA

31/12/2007

31/12/2006

30.000
100
30.100

0
0
0

Liquide middelen
ING-bank, rekening-courant

32.517

30.891

Totaal activa

62.617

30.891

30.226
25.266
55.492

30.226

340
5.000
1.785
7.125

0
0
275
390
665

62.617

30.891

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

PASSIVA
Eigen Vermogen
Kapitaal BON
Resultaat 2007

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen contributies
Te betalen kosten Vakwerk
Te betalen administratiekosten
Te betalen declaraties bestuursleden

Totaal passiva

Vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur d.d. 19 januari 2008.
Gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrolecommissie 19 januari 2008.
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30.226

Resultatenrekening 31 december 2007
RESULTATENREKENING

2007

2006

Contributies
Giften
Rente

56.757
2.115
41
58.913

34.546
2.500
9
37.055

Publiciteit en representatie
Ledenblad Vakwerk
Vergaderkosten
Declaraties en vergoedingen bestuur
Kosten jaarvergadering
Ledenadministratie
Algemene kosten

2.505
9.818
2.282
4.586
4.670
8.814
972
33.647

0
2.744
0
390
0
3.044
651
6.829

Netto-resultaat

25.266

30.226

Vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur d.d. 19 januari 2008.
Gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrolecommissie 19 januari 2008.
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Toelichting op diverse balansposten
Debiteuren € 30.000
Openstaande vorderingen per 31 december 2007
Voorziening voor oninbaarheid/storno's/afmeldingen
Balanssaldo 31-12-2007

33.424
3.424
30.000

Per 12 januari 2008 reeds ontvangen over 2007
Incasso contributies 2007 d.d. 12-1-2008

7.500
19.000
26.500

Per 1-2-2008 zullen alle leden die nog niet betaald
hebben over 2007 (nogmaals) aangemaand worden.
Overige vordering € 100
Dit betreft de waarborgsom voor de frankering bij TNT
ING-Bank € 32.517
Het saldo stemt overeen met het ontvangen afschrift
per 31 december 2007. Banknummer: 65.21.95.962
Vooruitontvangen contributies € 340
Rond 31-12-2007 hebben diverse leden zowel de
contributie 2007 als die van 2008 voldaan.
Te betalen kosten Vakwerk € 5.000
De nota's van het blad Vakwerk, verspreiding december 2007
waren per datum van de opmaak van de jaarrekening nog
niet bekend, er is een inschatting gemaakt.
Eventuele verschillen komen ten gunste of ten laste van 2008.
Te betalen administratiekosten € 1.785
Afrekening 2007 van de ledenadministrateur CSN
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A

Bestuursleden

Ad Verbrugge (1967) is filosoof en musicus. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden,
promoveerde in 2001 en is thans universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam; daar
doceert hij sociale filosofie en culturele filosofie. Verbrugge is de oprichter en de voorzitter van BON.
Paul Bezembinder (1961) is beleidsmedewerker onderwijs en onderzoek aan de Technische universiteit Eindhoven, met kwaliteitszorg als bijzonder aandachtsgebied. Hij studeerde theoretische natuurkunde in Nijmegen, en werkte eerder bij de Open universiteit en bij educatieve uitgeverij Thieme te
Zutphen. Behalve secretaris van BON is hij ook secretaris van het St.-Willibrordgymnasium te Deurne.
Frits Wensing (1945) is econoom. Hij was werkzaam als faculteitsdirecteur bij de Hogeschool Utrecht
en later als instituutsdirecteur bij de Hogeschool van Amsterdam. Sinds december 2006 is hij met FPU.
Frits Wensing is de penningmeester van BON.
Mark Peletier (1969) studeerde wiskunde in Leiden en Parijs en promoveerde in Delft en Amsterdam.
Sinds 2004 is hij hoogleraar aan de Technische universiteit Eindhoven, met als leeropdracht variatierekening. Hij is lid van de Jonge Academie van de KNAW en van de commissie Toekomst Wiskunde
Onderwijs (cTWO). Daarnaast neemt hij deel aan verschillende projecten om het grote publiek bij
wiskunde te betrekken.
Presley Bergen (1957) studeerde Nederlands (Communicatiekunde) in Utrecht. Hij is als Hogeschooldocent Bedrijfscommunicatie en Nederlands verbonden aan de Internationale Hogeschool voor Toerisme (NHTV) in Breda, en is lid van de partijcommissie Onderwijs en Jeugdzaken van de VVD.
Ralph Hanzen (1972) startte na een studie technische natuurkunde aan de Technische universiteit
Eindhoven zijn loopbaan in de halfgeleiderindustrie. Na een tijd in de Verenigde Staten besloot hij,
terug in Nederland, wiskundeleraar te worden. Na enkele jaren voor de klas gestaan te hebben is hij
teruggekeerd naar zijn oude werkgever, waar hij nu werkzaam is als training development manager.
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B

In de pers

Op deze pagina vindt u een (onvolledig) overzicht van de vele persuitingen waarmee de vereniging
Beter Onderwijs Nederland in 2007 naar buiten trad, of waarin zij door anderen besproken werd.
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Toezicht op hogescholen hete aardappel, Reformatorisch Dagblad, 11 januari 2007
Allemaal hoogopgeleid, Groene Amsterdammer, 12 januari 2007
HBO-raad hapt nog niet op BON-uitdaging, Punt Avans, 14 januari 2007
Lerarenopleiding/Wij zijn wikipedia-generatie, Trouw, 16 januari 2007
BNR-radio, 16 januari 2007
Reanimatie onderwijs hard nodig, De Volkskrant, 17 januari 2007
Pietje-precies meet efficiëntie niet, Het Financieele Dagblad, 18 januari 2007
Wat is er mis met het onderwijs? Er is heel veel mis, Opinio 19-25 januari 2007
Op de bres voor beter onderwijs, Leeuwarder Courant, 20 januari 2007
Resultaten van het Nieuwe Leren zijn tranentrekkend, De Volkskrant, 20 januari 2007
Een zesje om van het gezeur af te zijn, De Volkskrant, 22 januari 2007
Ad Verbrugge strijdt voor beter onderwijs: ‘Geen plat vermaak en hamburgers’, CJP Bulletin, januari 2007
Ik voorspel: het onderwijs gaat naar de verdommenis, NRC, 22 januari 2007
Honderden leraren delen zorgen om onderwijs, Trouw, 22 januari 2007
Een school is zo goed als zijn docenten, AD, 23 januari 2007
Alleen goed onderwijs, en geen fratsen, NRC, 23 januari 2007
Het Elfde Uur, E.O., Nederland 2, 24 januari 2007
BON wil eigen keurmerk, diverse sites (bericht HOP), januari 2007, week 4
Studenten eisen extra uren, NRC Handelsblad, 26 januari 2007
RTL Nieuws, 26 januari 2007
Moet de politiek zich schamen?, De Volkskrant, 27 januari 2007
Antilliaans en Surinaams onderwijs als voorbeeld, Radio Nederland Wereldomroep, 27 januari 2007
Leerlingen willen meer les, Radio Nederland Wereldomroep, 27 januari 2007
Reactie BON op instellen parlementair onderzoek, BNR-radio, 31 januari 2007
Verdeeldheid over onderzoek onderwijs, Reformatorisch Dagblad, 1 februari 2007
Studenten niet met kluitje in het riet sturen, Eindhovens Dagblad, 2 februari 2007
Recht op hoogwaardig onderwijs, Katholiek Nieuwsblad, 2 februari 2007
Spijkers met koppen, Radio 2, 03 februari 2007, ongeveer halverwege de uitzending
Haal de systeemfouten uit het onderwijs: parlement, inspecteer de inspecteurs, NRC, 03 februari 2007
Vier prioriteiten, NRC, 03 februari 2007
BON ziet ‘aanknopingspunten’, Nederlands Dagblad, 8 februari, 2007
Nieuwe ‘schoolstrijd’ is aangebroken, NRC, 15 februari 2007
Geef ons heden ons dagelijks Nieuwe Leren, Jan Blokker jr., NRC-Next, 16 februari 2007
Onderwijsveld niet blij met ‘hobby's’ nieuwe minister, De Volkskrant, 22 februari 2007
MBO moet kweekvijver van talent zijn, Herontwerp, februari/maart 2007
Het nieuwe leren (interview met Wim Sterken), De Ochtenden, 27 februari 2007
OCW heeft geen knop voor verbetering, ScienceGuide, 6 maart 2007
Hét onderwijs bestaat echt niet, Eindhovens Dagblad, 7 maart 2007
Inhoud onderwijs blijkt een taboe, Eindhovens Dagblad, 10 maart 2007
BNR-laat met Ad Verbrugge, Bnr-radio 11 maart 2007, deel 2
Docenten: terug naar ‘oude leren’, Friesch Dagblad, 12 maart 2007
Nieuwe leren is nauwelijks een probleem, Trouw, 13 maart 2007
Onderwijsvernieuwers willen vooral de rol van de docent inperken, Trouw, 14 maart 2007
Proeftuin Onderwijs (serie), Intermediair, maart-april 2007
Interview Ad Verbrugge VNO-NCW, In: Forum, tijdschrift VNO-NCW, 15 maart 2007
Jullie, Vlamingen, hebben geluk!, Brandpunt (België), Jaargang 34, Nummer 7, Maart 2007
Groentje wil fulltime aan de slag, De Volkskrant, 31 maart 2007
Er is iets grondig mis, Inzicht, maart 2007
Interview Bert Thijs de Jong, student geschiedenis, trekker Jong Bon, De Stentor, 3 april 2007
Tweegesprek Ad Vebrugge en Wijnand Wijnen, Intermediair, week 16, 2007
Onderwijs tegen het licht, BN De Stem, 25 april 2007
Computer is een triviaal middel, Computers op School, april 2007
Broodje Aap verhalen zijn wel signalen, Science Guide, 27 april 2007
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Competenties krijg je niet voor een appel en een ei, De Volkskrant, 15 mei 20
Hoogleraar Greetje van der Werf op bezoek bij SBO, Heerenveense Courant, 17 mei 2007
Jongeren van nu zijn zeker niet dommer, Het Financieele Dagblad, 31 mei 2007
Het vak gaat naar de filistijnen, BN/De Stem, 5 juni 2007
Laat ze het ‘zelluf’ doen, NRC, 5 juni 2007
Nieuw leren versus oud leren, Didaktief, 6 juni 2007
Mbo’er kan nog steeds geen hamer vasthouden, De Volkskrant, 14 juni 2007
Van ideologie naar ambacht, ROC Zeeland personeelsmagazine Joost, juni 2007
Het nieuwe leren leidt tot moreel verval, Nederlands Dagblad, 25 juni 2007
Niet nieuw óf traditioneel leren, Onderwijsinnovatie, juni 2007
Het nieuwe leren in een klassiek jasje, Slow Management, 27 juni 2007
Hypes en rouwcurves, ScienceGuide, 27 juni 2007
Angst voor een ‘verloren generatie’, dejongejournalist.nl, 1 juli 2007
Het Filosofisch Elftal: Vakdocent of onderwijzer?, Opinio, 6 juli 2007
Strengere opvoeding bepleit, Reformatorisch Dagblad, 23 augustus 2007
Onderwijs is er niet alleen voor een elite, Filosofie Magazine, 23 augustus 2007
Onze school is goed/slecht, J/M Jubileumnummer, jaargang 11, nummer 9, september 2007
Rem op gebruik internet voor werkstukken, De Stentor, 31 augustus 2007
Meer evenwicht in debat over leren, Reformatorisch Dagblad, 31 augustus 2007
Geef de leraar zijn vak terug en laat hem zijn werk doen, AD, 1 september 2007
Onderwijs blij met plan hoger salaris, Volkskrant, 3 september 2007
Van Oostrom fileert betoog BON, ScienceGuide, 3 september 2007
Laat de leraar leren, dat verhoogt de resultaten, Trouw, 5 september 2007
Mooie woorden, maar slechte ideeën, Eindhovens Dagblad, 7 september 2007
Eerherstel voor de vakdocent, Opinio, 7-13 september 2007
Christen kritisch op oude én nieuwe leren, Nederlands Dagblad, 8 september 2007
Na de vader verdween ook de leraar, Opinio, 14-20 september 2007
Van gedram wordt een school niet beter, Eindhovens Dagblad, 15 september 2007
School van de voorbije toekomst, De Pers, 19 september 2007
Schoolbesturen zijn spoor volledig bijster, Volkskrant, 19 september 2007
Rampzalige houding, Eindhovens Dagblad, 20 september 2007
Kwaliteit als paradigma, OnderwijsInnovatie, september 2007
Het stormt op het schoolplein in Gemert, De Pers, 27 september 2007
De Ochtenden radio 1, VPRO, 16 oktober 2007
Sjonge-jonge, tiswat en ach en wee, HanzeMAG, 24 oktober 2007 (pag. 13)
Minister Plasterk en de agenda van BON, Maandblad SBM (Besturenraad) blz. 8 e.v., oktober 2007
We hebben nu de aandacht. De polemiek rond het nieuwe leren, Fox Hieronymi, blz. 10-11, nr 8, jaargang 35, 2007
Het smeulend verzet in onderwijsland, NRC, 3 november 2007
Van leerling tot leraar, Een Vandaag, 12 november 2007
Zorg ervoor dat alleen de beste studenten leraar kunnen worden, De Volkskrant, 13 november 2007
Politici op rapport, Telegraaf, 18 november 2007
Allochtoon op mbo mist de boot, NRC, 21 november 2007
'Nieuwe leren niet zo goed voor jonge pubers', Volkskrant, 26 november 2007
Nieuw Leren? Wat is mis met het oude?, NRC, 27 november 2007
Plasterk durft niet door te bijten, De Volkskrant, 04 december 2007
Radio 1 journaal, 8 december 2007, interview Ad Verbrugge over POOV, rond 17.45u
Studenten willen vaker schop onder de kont, Leeuwarder Courant, 7 december 2007
Het onbegrijpelijke falen van Plasterk, Het Vrije Volk, 13 december 2007
Burgerlijk ongehoorzaam, Brabants Dagblad, 18 december 2007
Ad Verbrugge in Het Gesprek, 23 december 2007
Ad Verbrugge in Frontlinie, BNR-radio, 27 december 2007
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