SECTIEBESTUUR NEDERLANDS
Notulen van de jaarvergadering van zaterdag 12 april 2014
Locatie:

The Colour Kitchen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht (Zuilen)
Tijd:
10.00 uur tot 12.00 uur
Aanwezig: Klaas Heemskerk, Paula Bosch, Wilma van der Westen, Fonnie Haverkort, Ton Hendrix, Patrick Rooijackers en Helge Bonset.
Afwezig: Toine van Gaal (mb), Fouke Janssen (mb), Tjitske Westra (mb)
01 Opening, welkom en vaststelling agenda
Klaas opent de vergadering en leest een gedicht voor van Mark Boog, “Dagelijkse taken”. De agenda voor deze jaarvergadering wordt vastgesteld.
02 Notulen van de jaarvergadering van 6 april 2013
Fonnie Haverkort meldt dat ze haar afwezigheid vorige jaarvergadering van tevoren heeft aangekondigd. Bij dezen correctie daarvan.
Naar aanleiding van de bestuurssamenstelling (punt 5) komt de vraag over de positie van Eline Grammatikas in het bestuur aan de orde. Na een jaar
moet nu toch duidelijk worden of Eline haar taken weer oppakt of dat ze het bestuur wil verlaten. Hierover zal met haar contact worden gezocht.
Naar aanleiding van punt 8 Werkgroep Taalbeleid wordt er gevraagd naar de website. Hiervoor wordt verwezen naar het jaarverslag over 2013. Daar
staat:” Bij het project is een website ontwikkeld met informatie, instrumenten en tips voor docenten: www.docentenaanzetbijtaal.nl.
Op deze website is ook de film te zien die is gemaakt over het project.
Willy meldde (vorig jaar) dat er een nieuw platform is gekomen voor de digischool. Behalve aanloopproblemen (aanmelding bij het nieuwe platform) zijn er
nog andere problemen te verwachten. Ieder kan vanaf nu vrijelijk communiceren. Voorheen stonde de communicatiemanager (Willy) daar als een filter
tussen. Wat dat oplevert voor het niveau van de communicatie, daarover is Willy niet erg gerust. Het nieuwe platform is verder ook gericht op digitale
leermiddelen. Benieuwd naar de opbrengst daarvan. Het platform is dit jaar overgenomen door Annemarie Kouwenhoven. Zij is ook op bezoek geweest bij
het SBN om haar werkwijze toe te lichten. Toch heeft ze het platform niet op haar manier vorm kunnen geven. Haar taak is sinds kort overgenomen door
Michel Pijpers. Het SBN zal contact met hem opnemen om van gedachten te wisselen over zijn plannen.
De notulen van de jaarvergadering van 2013 worden hiermee vastgesteld
03 Jaarverslag Sectiebestuur Nederlands 2013
Het aantal leden is behoorlijk teruggelopen – van 1150 naar 971. We hebben geen zicht op de reden daarvan. Bezuinigingen zullen zeker een rol hebben
gespeeld, maar ook de opheffing NT2 als sectie. We horen niets over de redenen van het opzeggen van het lidmaatschap Misschien moeten we
intensiever met onze leden via e-mail en website gaan communiceren. We zullen dit in het SBN-overleg op de agenda gaan plaatsen.

Op bladzijde drie staat op de 9-de regel “geïnspireerde”. Daar moet “geïnspireerd” staan.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
04 Financieel jaarverslag 2013
Zie bijlage 1 bij deze notulen.
Bij punt 1: Er is een eenmalig bedrag van NT2 bijgekomen. De financiële afwikkeling van de opgeheven sectie.
Bij punt 2: De bestuursvergoeding over 2013 komt er nog wel, over 2014 niet meer en moet dan uit de begroting worden gehaald.
Bij punt 4: Taalbeleid is een bijzonder project. De begroting daarvoor ligt bij het HB.
Bij punt 5: SBN zal nagaan wat er precies gebeurd is. In principe moet dit niet kunnen.
Bij punt 6: We hebben een aanpassing van het bestuur. Paula wordt voorzitter als de ledenvergadering daarmee instemt vandaag. Daarna zal dit worden
opgepakt.
Bij punt 7: Paula heeft met haar man de kas gecontroleerd en deze wel in orde bevonden. Maar volgens de reglementen mag het bestuur zich niet zelf
controleren. Patrick biedt aan Huub van de Bergh te benaderen om samen de kascontrole uit te voeren. Hij neemt de stukken mee.
05 Bestuurssamenstelling 2014

Het is de bedoeling om de bestuurssamenstelling voor 2014 aan te passen. Paula zal het voorzitterschap van Klaas overnemen. Ton zal
haar dan de vertegenwoordiging in het HB uit handen nemen. Klaas wordt gewoon lid en blijft in de werkgroep Havo/Vwo. Eline zal worden
gevraagd wat haar voornemens zijn. De vergadering kan met de wisseling van de voorzitter akkoord gaan.. Tjitske heeft aangekondigd dat
ze na dit jaar het penningmeesterschap zal opgeven en vraagt het SBN uit zien naar een opvolger voor haar.
Dan ziet het bestuur er voor komend jaar als volgt uit
Paula Bosch, voorzitter
Ton Hendrix, secretaris
Tjitske Westra, penningmeester
Wilma van der Westen, lid
Toine van Gaal, lid en contentmanager
Fonnie Haverkort, lid
Fouke Jansen, lid
Klaas Heemskerk, lid
Eline Grammatikas, lid (?)
Clary Ravesloot, sectieredacteur
Paula geeft aan de door Klaas gevestigde traditie van het voorlezen van een gedicht te willen voortzetten en begint daar gelijk mee met een
gedicht van Ed Hoornik, “Hebben en zijn”.
Verder zullen wat haar betreft de agenda’s korter moeten worden.

06 Begroting 2014
Bestuursvergoeding over 2014 schrappen en een bedrag voor de mbo-conferentie (eind september-begin oktober 2014) begroten. Ton zal daar een
voorstel voor doen.
07 Plannen voor 2014
- Werkgroep NT2/Taalbeleid
De werkgroep is na een redelijke start (5 bijeenkomsten met ongeveer 20 mensen) ingezakt. Werkdruk is de oorzaak. Het Jan van Brabant College heeft
middels een uitgebreide enquête de school en haar taalproblematiek in kaart gebracht, een probleemanalyse gemaakt en een voorstel voor de directie
hoe hier verder mee om te gaan.
- Werkgroep HO (Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs)
5 à 6 bijeenkomsten in 2013 waaronder een openbare bijeenkomst tijdens de HSN. Daarnaast zijn er een paar inhoudelijke bijeenkomsten geweest met
over o.a. taalontwikkelend lesgeven. In juni komt er een discussie over de (negatieve) effecten van taaltoetsen.
- Werkgroep MBO
Ton is samen met Annelies Kappers en Trinette Hovens bezig met de inhoudelijke invulling van een conferentie die zich richt op de lerarenopleiders, de
aankomende taaldocenten voor het mbo en representanten van het bedrijfsleven. De conferentie is gepland voor eind september-begin oktober. Het gaat
om de behoeften van taalonderwijs in het beroep en de vereisten daarvoor in onderwijs en beroep in kaart te brengen. De lerarenopleiders zijn hier blij
mee, temeer daar ze hier zelf ook over zijn gaan nadenken.
- Werkgroep VMBO
De werkgroep sluimert door gebrek aan bezetting. Niettemin speelt er een belangrijke kwestie rondom de vernieuwing van het schrijfexamen. Er is een
pilot in uitvoering en de docenten zijn enthousiast over de nieuwe opdracht. Intussen is het onduidelijk of deze vernieuwing wel door mag gaan. Wouter
Wieldraaier heeft zijn functie als topambtenaar bij OC&W verruild voor een andere functie. Het SBN zal contact zoeken met zijn opvolger en ook de
kwestie van het schijfexamen in het vmbo aan de orde stellen. Paula en Wilma zullen een afspraak proberen te maken. Het is goed om een zorgvuldige
dossiervorming hieromtrent op te zetten en die ook voor de andere onderwerpen met officiële instanties te verbeteren.
De vmbo werkgroep gaat in ieder geval dit jaar in Utrecht weer de examenbespreking organiseren en verslag uitbrengen.
- Werkgroep HAVO/VWO
De werkgroep gaat dit jaar in Utrecht en in Groningen weer examenbesprekingen organiseren en een verslag van de besprekingen uitbrengen. De
draaiboeken liggen klaar.
08 Examens
Het commentaar van de hoogleraren heeft ook na de bespreking met de CvTE niet tot nieuwe aanpassingen geleid. Het enige concrete voornemen dat er
uit is voortgekomen is dat een werkgroep onder leiding van emeritus hoogleraar Peter Jan Schellens de begrippen rond de argumentatieleer opnieuw
bekijken Voor SBN hebben Kyra de Kruif en Robert Jan de Pauw zitting in de werkgroep.
Kritiek is er op de uitgesproken kritiek van Klaas namens het SBN dat de examens inhoudelijk niet deugen en dat leerlingen met veel tijdsinvestering
louter wat trucjes krijgen aangeleerd. Leerlingen krijgen vooral deelvaardigheidstraining, maar ze kunnen nauwelijks niet zelfstandig een tekst lezen en
analyseren. In het mbo wordt leerlingen een betere leeshouding aangeleerd bij het onderwijs in het lezen van instructies en voorschriften.

09 Verplichte Diagnostische Tussentoets (DTT)
Felle kritiek van SBN op de DTT. Helge Bonset is voorzitter van die commissie en vindt het niet juist om deel uit te maken van niveaucommissies of zo’n
DTT-ploeg en dan bij monde van de voorzitter zulke bijtende kritiek op dit overheidsbeleid. Klaas zegt dat het niet gaat om de diagnostische toets an sich,
maar om het verplichtende karakter ervan en het risico dat de inspectie of een andere instantie weer met de gegevens aan de haal gaat. Ton heeft
principiëler bezwaar. Met de referentieniveaus en de DTT begeeft de overheid zich steeds verdergaand in de controle van schoolprogramma’s, terwijl dit
het domein van de scholen is. De basistoets is uiteindelijk ook in vreemd vaarwater terecht gekomen.
10 Instroomeisen eerstegraads lerarenopleidingen
Dit onderwerp moet worden opgeschoven naar een volgende SBN vergadering.
11 Vervolgacties onderzoek CE/SE
Helge heeft een voorstel gemaakt voor een andere, landelijk toe te passen weging van de verschillende onderdelen in het schoolexamen. Hij heeft er
niets meer over gehoord. Over dit plan zal er een achterbanraadpleging worden georganiseerd.
12 Rondvraag
Helge herhaalt nogmaals dat het bestuur zorgvuldiger met het uiten van (afwijzende) kritiek moet omgaan. Zeker als er vertegenwoordigers uit de
vereniging deel uit maken van allerlei commissies en werkgroepen.
Verder heeft hij gewezen op het verschil in eisen dat in de Staatexamens wordt gesteld en in het gewone reguliere examen. Er zijn bijvoorbeeld
aanvullende en zwaardere eisen voor het schoolexamen, o.a. voor literatuur. Klaas antwoordt dat dit op de stapel ligt en zeker opgepakt wordt.
Wilma heeft wat informatie over de Onderwijscoöperatie: zij heeft aan het PVVVO doorgegeven dat zij m.i.v. september 2014 geen vertegenwoordiger is
voor het PVVVO in de werkgroep Bekwaamheid. Verder geeft zij aan dat het goed zou zijn als SBN een afgevaardigde heeft in de subcommissie
Nederlands, de commissie die de professionaliseringsactiviteiten valideert. Toine heeft zich teruggetrokken. Weten we iemand? Misschien werven onder
onze leden?
Patrick en Wilma pakken het ‘oude’ plan op om een special te schrijven waarin het schoolvak Nederlands op de schop wordt genomen.
Wat de vraag over de positie van sbn in PVVO betreft: hierbij een citaat uit een e-mailwisseling (zie bijlage 3), opgedoken uit het mailarchief van Patrick,
tussen Marianne Bodde, voorzitter van HB LT, en Marjan Vernooy, toenmalig bestuurslid van PVVVO.
“Onder leiding van Jelle Kaldewaij, zowel voorzitter VLLT als voorzitter Platform VVVO, werd afgesproken dat VLLT twee vertegenwoordigers mag sturen
(VLLT-ne en VLLT-mvt) die bij stemming en telling van aanwezige leden voor het quotum gezamenlijk tellen als 1 vereniging. Na het afscheid van Rients
ontstond er een interimperiode waarin René zowel VLLT-ne als VLLT-mvt, dus de hele VLLT, vertegenwoordigde.”
Met andere woorden: op grond van deze uitspraken zou je als SBN aan mogen schuiven in PVVVO, maar zonder bijzonder extra stemrecht.

Bijlage 1 bij notulen jaarvergadering 2014

Verslag penningmeester SBN

2013

Over het financiële jaar 2013 zijn geen bijzonderheden te melden behalve:
1. De te verwachten en begrote bijdrage vanuit het HB voor het jaar 2013 voor het SBN is niet ontvangen. Sectiebudget deel 2 is pas op 7 februari 2014
overgemaakt. Hierdoor is er een tekort op de begroting ontstaan van
€ 2.384,03. Sectiebudget deel 2 voor de (opgeheven?) sectie NT2 is een dag eerder ontvangen.
[de eerste bijdrage voor 2014 is nog niet ontvangen op de dag dat dit verslag is opgemaakt]
2. Het bedrag voor de bestuursvergoeding 2012 is niet correct overgemaakt op de SBN-rekening. Hoewel de penningmeester hierover schriftelijk contact
heeft gezocht met de penningmeester van het HB, is bijstorting (€10,-) uitgebleven.
3. De Special MBO (2012/2013) was destijds niet begroot voor 2012 (zie financieel jaarverslag 2011/begroting 2012). De kosten die het SBN voor haar
rekening zou moeten nemen in 2013 waren wel begroot: € 6.000,-. Doordat de factuur aan het eind van het jaar is ontvangen, heeft de betaling echter pas
plaatsgevonden in 2014.
4. Het saldo van de sectie NT2 is volgens afspraak op 24 april en 30 mei 2013 bijgestort op de SBN-rekening. In totaal gaat het om een bedrag ad €
9.352,59. Op 24 juni daarna heeft de penningmeester dit bedrag overgemaakt naar de Zakelijke Spaarrekening van SBN. Haar vraag is nu: dient er een
schaduwboekhouding gevoerd te blijven aangaande deze gelden? Moeten deze gelden alsnog naar een ‘eigen’ rekening?
Vooralsnog worden gedeclareerde bedragen inzake werkzaamheden voor de werkgroep NT2 als zodanig door de penningmeester uitbetaald en gemerkt
ingevoerd in het financieel jaaroverzicht 2014 en verder.
5. Op 3 oktober 2013 is er een bedrag automatisch afgeschreven van de SBN-rekening. Hoewel de betaling juist is en de intentie ertoe correct, was
opdrachtgever officieel niet gemachtigd (volgens de statuten kunnen alleen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester betalingen uitvoeren).
6. De penningmeester verzoekt de voorzitter en de secretaris zorg te dragen voor de correcte inschrijving van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel.
Ook het adres van het SBN moet bij de KvK worden gewijzigd in: Zwarte Woud 2 te 3524 SJ Utrecht.
7. De penningmeester verzoekt de kascommissie decharge voor haar gevoerde beleid voor 2013 te verlenen.
Arnhem, 7 maart 2014
Tjitske Westra
Penningmeester SBN

Bijlage 2

Financieel Jaaroverzicht SBN 2013 en Begroting 2014
Ontvangsten 2013

Betreft
1 Inkomsten VLLT
2 Inkomsten sectie NT2
3 Ink. Studiedgn en ex.bespr.
4 Ink. Collegiaal & Res. 2014
5 Ink. Terugstortingen
6 Ink. Bestuursvergoedingen
7 Ink. Eigen rekening
Totaal

Uitgaven 2013

Begroting 2014 Inkomsten 2013
€ 5.000,00
€ 2.990,00
€ 0,00
€ 9.352,59
€ 450,00
€ 450,00
€ 3.000,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 230,75
€ 650,00
€ 1.590,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 10.100,00
€ 17.213,34

Inkomsten - uitgaven 2013
Saldo Zakelijke Rekening 1 januari 2013
Saldo Zakelijke Rekening 31 december 2013
Saldo Zakelijke Spaarrekening 1 januari 2013
Saldo Zakelijke Spaarrekening 31 december 2013
Saldo Sectie NT2 1 januari 2013
Saldo Sectie NT2 31 december 2013
Totaal nettosaldo SBN 31 december 2013

-€ 2.384,03
€ 3.385,41
€ 901,58

Betreft
A Uitgaven bestuurskosten
B Uitgaven Special (MBO)
C Uitg. studiedagen en examenbespr.
D Uitgaven binnen eigen rek.
E Bestuursvergoedingen
F Collegiaal zakelijk
G Zakelijke kosten
Totaal

geen sectiebudget deel 2 ontvangen van VLLT!
te weinig ontvangen inz Bestuursvergoedingen van VLLT!
Eline heeft nog €50 tegoed aan bestuursvergoedingen 2011/2012

€ 17.187,71
€ 26.080,42
€ 0,00
€ 9.352,59
€ 17.629,41

Begroting
2014
Uitgaven 2013
€ 1.500,00
€ 5.489,12
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 1.230,58
€ 0,00
€ 11.000,00
€ 750,00
€ 1.550,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 127,67
€ 10.100,00
€ 19.597,37

op Zakelijke Spaarrekening SBN
op Zakelijke Spaarrekening SBN

