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Verslag ALV NVOR 29 november 2019

1 Opening 

2 Mededelingen

Geen mededelingen. 

3 Verslag ALV 24 september 2019

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vorige ALV. Dit verslag wordt 
vastgesteld. 

4 Jaarverslag 2019

Jannetje Bootsma geeft het volgende verslag van 2019:

Jaarverslag NVOR 2019

In 2019 hebben wij met zijn allen als NVOR een uitgebreid en afwisselend 
onderwijsrechtelijk programma meegemaakt. Het is dan het laatste jaar van de NVOR, 
maar een uitgeblust jaar is het zeker niet geworden: veel mooie activiteiten en 
hoogtepunten, en dus ook veel vertrouwen om dat in te brengen in de nieuwe 
fusievereniging.

2019 begon met het traditionele NVOR/ VARO-voorjaarssymposium. Renée van 
Schoonhoven ging in op de rechtspositie van de mbo-student, Ronald Bloemers op de 
fusiecompensatieregeling en Johan Lievens op de vrijheid van onderwijs vanuit Vlaams 
en Europeesrechtelijk perspectief.

De werkgroepen waren ook bepaald actief.

Zo bracht organisator Marcel Koning de werkgroep Medezeggenschapsrecht in de lente 
en in de herfst bijeen, waarbij onder andere Willem Hein Hogerzeil en Dik Berkhout 
inleidingen gaven.
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De werkgroep Leerrecht en leerplicht, onder voorzitterschap van Joke Sperling, Theo 
Storimans en Harm Kuijpers, organiseerde een bijeenkomst over de juridische 
mogelijkheden van maatwerkoplossingen.

De werkgroep Bestuur en Management onder leiding van Nicole Niessen en Martijn 
Nolen nodigde in het voorjaar Stijn Voskamp uit om haar proefschrift over de 
Onderwijsovereenkomst toe te lichten. In de herfst werd een bijeenkomst over 
Democratisch onderwijsbestuur in het funderend onderwijs georganiseerd. Gijsbert 
Leertouwer, die bezig is met een proefschrift over dit onderwerp, verzorgde de 
inleiding. De locatie was bijzonder: in het gebouw van de Tweede Kamer. 

En Peter Kwikkers wist met de werkgroep Hoger onderwijsrecht naast Leonard Geluk, 
Erica Schaper, Carel Stolker en Peter zelf, met Ben Vermeulen als moderator, zelfs de 
minister van OCW Ingrid van Engelshoven te strikken voor een drukbezocht 
symposium over De WHW in de toekomst.

Heel veel dank aan de werkgroepvoorzitters en alle sprekers die het afgelopen jaar 
zoveel interessante en mooie bijeenkomsten voor ons allemaal hebben georganiseerd. 
Als je zo terugkijkt, kan je niet anders dan onder de indruk zijn van alle facetten van 
het onderwijsrecht.

Out with a bang dus. Op de ALV van 24 september 2019 werden al de voorbereidingen 
getroffen, en werd ingestemd met het fusievoorstel en de statuten van de nieuwe 
vereniging. Op de ALV van vandaag staat het besluit tot het daadwerkelijk fuseren met 
de VARO op het programma. Laten we daar snel toe overgaan.

5 Financiën

Floor Wijnands licht de voorafgaand aan de ALV verspreide financiële stukken toe. Hij 
vraagt in het bijzonder aandacht voor de volgende onderwerpen. 

- het innen van de contributie blijft bewerkelijk voor een penningmeester. Hij
doet het dringende verzoek aan alle leden om de contributie zonder aanmaning
van de penningmeester te betalen, en daarbij ook duidelijk aan te (laten)
geven voor welk lid de contributie wordt betaald.

- de werkgroepen hebben financieel zeer bescheiden geopereerd, en slechts
circa 200 euro aan bijdrage van de vereniging gevraagd. Er is zeker budget
voor een ruimere bijdrage als dat nodig is, voor bijvoorbeeld het regelen van
de locatie of bedanken van sprekers e.d.. De penningmeester roept het nieuwe
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bestuur van de VVO op een ruimere bijdrage aan de werkgroepen te 
stimuleren. 

De kascommissie doet verslag: er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en de 
commsie is vol lof over de penningmeester en al het werk dat hij heeft verricht. 

De voorzitter bedankt de kascommmissie hartelijk voor haar inzet. Zij vraagt of er 
kandidaten zijn voor de kascommissie van de VvO die zich alvast willen melden. 
Ronald Bloemers is graag bereid in de nieuwe kascommissie plaats te nemen. Dik 
Berkhout ook, als ervaren kascommissielid, als Jan Verheijen niet al als ervaren 
kascommissielid zou willen aanblijven. 

De ALV verleent het bestuur decharge. 

6 Fusie NVOR en VARO

Er zijn geen vragen over het fusievoorstel of de statuten van de VvO. 

De voorzitter informeert de ALV dat de rechtbank een verklaring van non-verzet heeft 
afgegeven.

Het fusiebesluit wordt in stemming gebracht: alle aanwezigen stemmen onder applaus 
voor de fusie met de VARO en de nieuwe vereniging Vereniging voor Onderwijsrecht. 

7 Bestuur VvO en verdere vooruitblik naar de VvO

De ALV stemt in met: 

- de benoeming van Jannetje Bootsma als voorzitter van de nieuwe VvO;
- de benoeming van Arzu Yendere als penningmeester van de nieuwe VvO;
- de benoeming van Elise Visser als secretaris van de nieuwe VvO;
- de benoeming van Stephan Philipse als bestuurslid van de nieuwe VvO.

Jacques Dijkgraaf, voorzitter van de VARO, spreekt de ALV toe. Het is een heuglijke 
dag. Jacques kijkt uit naar de nieuwe vereniging. Een mooie ambitie van de nieuwe 
vereniging zou zijn om de participatie van veel actieve leden voort te zetten en te 
versterken. Hij roept de leden op om het bestuur aan te geven waar behoefte aan is, 
en nieuwe ideeen te delen. 
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Miek Laemers, voorzitter van de NVOR, spreekt de ALV toe. Zij was van de zomer op 
de plek waar de Rhône en de Saone samenvloeien. Precies op die plek staat het Musee 
de Confluences. Deze wolk van beton, glas en staal (een spannend gebouw) en het 
samenkomen van deze rivieren symboliseren voor Miek het samen verder gaan van de 
NVOR en de VARO. Dat leidt tot een spannende nieuwe vereniging. We weten wat we 
hadden, en we weten nog niet precies hoe de nieuwe vereniging eruit gaat zien, maar 
Miek heeft er alle vertrouwen in dat met deze spannende nieuwe vereniging de 
verdere ontwikkeling van het onderwijsrecht goed geborgd is. 

Rondvraag

..... bedankt het huidige bestuur en alle vorige besturen van de NVOR voor de 
bijdrage aan het op de kaart zetten van het onderwijsrecht. 

9. Afscheid van vertrekkende bestuursleden

Miek Laemers neemt met een prachtige speech afscheid van Floor Wijnands, en 
bedankt hem voor al zijn (enorme) inspanningen als penningmeester. Met een even 
prachtige speech neemt zij afscheid van Pieter Huisman, en bedankt hem voor alle 
inzet als bestuurslid van de NVOR. 

Ben Vermeulen spreekt evenzeer prachtig Miek Laemers toe en bedankt haar voor alle 
inspanningen als voorzitter van de NVOR (en alle overige bijdragen aan het 
onderwijsrecht). 

Nadat Floor Wijnands en Pieter Huisman de ALV kort hebben toegesproken, wordt de 
ALV passend afgesloten met een woord van Miek Laemers. 


