
 
Jaarplannen VDLG 2020-2022 

 
Het bestuur stelt de volgende doelen voor de komende twee verenigingsjaren 2020-2022. We 
werken met tweejarenplannen die per jaarlijkse algemene ledenvergadering bijgesteld worden. 
Daarnaast worden leden op de VDLG-studiedag om input gevraagd voor onze jaarplannen. 
 
Narthex 
De VDLG geeft Narthex ook in het komende verenigingsjaar uit. Verus ondersteunt het blad 
financieel en beheert de financiën. Narthex is een zelfstandig tijdschrift met een kernredactie en 
een redactieraad. Het vigerende Narthex-beleid blijft ongewijzigd, met akkoord van de VDLG. 
 
Professionalisering 
In het voorjaar van 2021 en 2022 houden we onze jaarlijkse studiedag. Verder organiseren we 
studiedagen in het kader van het basiscurriculum. Deze scholing heeft vier doelen: 
professionalisering, samenhang in het vak, inspiratie en verbinding van leden onderling. De VDLG 
werkt voor deze scholing samen met het Expertisecentrum LERVO en het Regiecentrum GL als 
examenvak.  
 
Expertisecentrum LERVO en het voorstel basiscurriculum  
Het bestuur werkt samen met alle hbo opleidingen GL (CGO, CHE, Fontys, Viaa en Windesheim), 
alle wo-faculteiten theologie, religiewetenschap en humanistiek (PThU, RU, RUG, UL, UU, UvA, 
UvH, UvT, TUA, TUK, VU) en Verus en VOS/ABB (profielorganisaties voor katholiek/christelijk en 
openbaar/algemeen toegankelijk onderwijs), in het Expertisecentrum Levensbeschouwing en 
Religie in het Voortgezet Onderwijs. VOS/ABB treedt hierbij op als vertegenwoordiger van alle 
profielorganisaties. In de komende jaren kunnen daar nieuwe partners bijkomen. 
Het primaire doel van het Expertisecentrum is het in 2020 realiseren van een basiscurriculum voor 
het vakgebied levensbeschouwing en religie in het voortgezet onderwijs in Nederland, op basis van 
de bouwstenen die zijn aangedragen vanuit de praktijk. Omdat de VDLG hecht aan een goede 
wisselwerking tussen docenten en scholen enerzijds en lerarenopleiders en wetenschappers 
anderzijds, zal het bestuur pleiten voor een permanente klankbordgroep van vakdocenten. Ook ten 
aanzien van de andere doelen van het Expertisecentrum - een vernieuwde vakdidactiek en nieuwe 
lesmaterialen - zal het bestuur pleiten voor een permanente wisselwerking met vakdocenten. 
 
Curriculum.nu 
Het bestuur volgt de ontwikkelingen omtrent de landelijke curriculumvernieuwing Curriculum.nu en 
vertolkt het VDLG- en het GL-standpunt, met name t.a.v. Mens & Maatschappij en Burgerschap.  
 
Communicatie 
De (studiedag)website, Narthex en onze digitale nieuwsbrieven zijn onze primaire middelen om 
verenigingszaken te communiceren. De VDLG is ook actief op Twitter, Linkedin en Facebook. 
Onze website biedt extra mogelijkheden, zoals materialen, voor leden om van en met elkaar te 
leren. Ons aspirant-bestuurslid Raymond Hintjes is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit 
het bestuur via onze sociale media-kanalen. Voor het komende verenigingsjaar zal hij tevens een 
communicatieplan schrijven. Aspirant-bestuurslid Albert Jan Lourens is de beheerder van onze 
nieuwsbrief en ledenberichten via de mail. Tot slot willen wij per verenigingsjaar 2020-2021 een 
externe partij betrekken bij het beheer van onze website. 
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Verenigingsleven 
Het bestuur onderzoekt welke activiteiten voor leden betekenisvol zijn en hoe ledenbetrokkenheid 
gestimuleerd kan worden. Doel is om tweerichtingsverkeer tussen bestuur en leden te realiseren. 
Deze activiteiten worden naar onze leden gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Daarnaast is 
bestuurswissel, waar wij in het vorige jaarplan over hebben gecommuniceerd, inmiddels volbracht. 
Ger van der Heijden en Taco Visser zijn afgetreden als bestuurslid. Ger van der Heijden is op de 
achtergrond van het bestuur nog steeds actief. Sacha van der Zande heeft het afgelopen 
verenigingsjaar tot grote tevredenheid van het bestuur gefungeerd als interim voorzitter. Daarnaast 
zijn Raymond Hintjes, Albert Jan Lourens en Jurgen Marechal toegetreden tot het bestuur als 
aspirant-bestuursleden. Op de ALV van 2021 kunnen zij, indien gewenst voor beide partijen, 
toetreden tot het bestuur. Jurgen Marechal wil als bestuurslid een actieve rol spelen als 
ondersteuner bij collega(‘s) of sectie als het vak onder druk komt binnen een veranderende context 
van de middelbare school. 
 
Contacten 
Het bestuur onderhoudt met name met LERVO, het Expertisecentrum, Verus en het PVVVO 
contacten. Daarnaast zijn we voor het huidige en komende verenigingsjaar bezig om onze banden 
met de verschillende opleidingen te versterken.  

 


