
 

 

  

Notulen 
Algemene vergadering 
 
Datum: 10 juni 2020, 20.00u-22u15. 
 
Plaats: Digitale vergadering via zoom op het internet. 
 
Aanwezig:  
Rita Heyrman, Jordy Loones, Etienne Van Hecke, Luc Zwartjes, Els Sichien, Mandy Heyrman, Kris-
tien Rodiers, Steven Franceus, Ilse Laureyssen, Nico Van de Weghe, Geert David, Werner Smeyers, 
Joris Hoeree, Ingrid Van Zegel, Annemie Vancleemput, Philip Heirman, Katleen Poppe, Tine Si-
moens, Dirk Coolsaet, Veronique Golegowska, Stijn De Becker, Kristien Rodiers en Thibo Joris. 
 
Agendapunten 
 

1. Overlopen van onze enquête en de antwoorden 
 
We overlopen de slides met de resultaten van de ledenenquête en halen relevante en opval-
lende zaken aan. Niet alles kan aan bod komen, anders zou de vergadering te lang duren.  
Informatie in dit verslag komt deels uit de gevoerde gesprekken en informatie uit de chatlijn. 
 
Sl  3 De ledenbevraging (maar ook niet-leden konden reageren). Dit zullen we  niet ieder jaar doen. 
Sommige hebben nog deze week de enquête ingevuld, want die staat nog open. De nadruk ligt op 
wat we doen naar leraren. 
 
Sl 4 De helft van onze leden (die de enquête invulden) geeft minder dan 20 jaar les: dat zijn nog jon-
gere leerkrachten.  Hier is duidelijk een verschuiving aan de gang. 
 
Sl 5 Bachelors (die de enquête invulden) zijn met ongeveer 25%. Wie geen aardrijkskundige is, is 
toch ook soms lid. 
We moeten nog meer acties ondernemen om de bachelors er nog meer bij te betrekken. Dat is moei-
lijk omdat ze 2 vakken geven en het is onvoorspelbaar hoe veel aardrijkskunde deel van je carrière 
zal uitmaken. 
 
Vooral de leden hebben gereageerd. Wie geen lid is en toch in het onderwijs staat kon aangeven 
waarom ze geen lid zijn. Sommige leerkrachten weten nog niet waarvoor VLA staat. De leerkrachten 
worden er nochtans op gewezen dat het belangrijk is om lid te zijn van een belangenvereniging. 
Afstuderenden krijgen mogelijkheid tot een jaar gratis lidmaatschap. Dat is nu snel te doen met een 
digitale link (via de lector doorgegeven), maar het effect is kleiner. We staan open voor andere voor-
stellen. Deze kwamen naar voor in de vergadering (soms mondeling, soms via de chat): 
* Gratis laten deelnemen aan congres? Nu is er al een heel laag tarief (bijna de helft), maar dat kost 
ons wel iets. 
* Aparte activiteit voor studenten (zodat ze minder overstelpt worden)? Op die manier kan je duidelijk 

maken waarvoor we staan. Een excursie ligt mss wat moeilijk naast het andere circuit dat excursies 
organiseert. Nauwere samenwerking met lectoren kan daar mee helpen. 

* Philip ziet samen met andere studenten nog te weinig het concrete voordeel van de VLA. Naast de 
krant, jaarboek en excursies is niet duidelijk wat ze bij zo een vereniging doen. Dus is zo een initia-
tie (desnoods laagdrempelig op café) welgekomen. 

* Luc Z: De evidentie om lid te worden is weg, dat heeft te maken met veranderingen in het beroep 
van leerkracht. Voor de centrale organisatie moet je lid zijn, maar lijkt er weinig direct voordeel en 
voor de regionale die duidelijk op het voorplan staan, moet je geen lid zijn.  Dit dienen we in de na-
bije toekomst bij te sturen, ondanks de gevoeligheden. 



 

 

* Meerwaarde via samenwerking met andere verenigingen (bijv KNAG) en lidmaatschap combineren. 
(akkoord met Luc Z, heel terechte opmerkingen. we zien dat ook bij diegenen die inschrijven voor 
onze nascholingen (regio W-VL) - ik vermoed idd ook dat er een te grote afstand is tussen VLA en 
regionale werkgroepen) 

* (Absoluut juiste opmerking, de regionale werkgroepen zijn gemakkelijker te bereiken. Ik heb daar-
net enkel naar Rita geschreven blijkbaar. Ik deed suggestie ivm wat kunnen we doen voor begin-
nende leerkrachten… gewoon heel simpele ondersteuning voor de beginnende leerkracht lijkt me 
nuttig en dat op regionaal vlak.) (De regionale werkgroepen spelen korter op de bal in de tijd. Eer 
de publicaties van de VLA verschijnen, zijn we weken of maanden verder.) 

* Wat verwacht Philip van de VLA?  
Philip: Excursie: 1 is mss te beperkt? Verdieping in actualiteit en omkadering: voor sommige leer-
krachten is dat moeilijk. Maar dat is wat gebeurt via de regionale werkgroepen. Excursies komen 
naast onze jaarlijkse meer aan bod via de regionale werkgroepen.  

 
Sl 6 De ledenadministratie staat op punt en verloopt grotendeels automatisch via de website. Enig 
pijnpunt: leveranciers die leveren aan hogescholen enz, die regelmatig veranderen. Het ledenaantal 
is weer aan het stijgen.  
 
Sl 7 Communicatie (krant, digitale nieuwsbrief): mail is dus zowel nieuwsbrief en persoonlijke mails 
van de voorzitter. 
Publicatie (krant). 
Die twee zijn compatibel. 
 
Sl 8 De vragen over facebook geven heel uitéénlopende reacties. Van ‘niets voor mij’ tot ‘heel belang-
rijk’. Het is bewust een pagina en geen community (dat is voor de werkgroepen) maar krijgt wel meer 
volgers (al 3 jaar). 
Leden kunnen niet zelf iets posten. Via chat kan het gepost worden en het komt er snel op. De con-
trole ligt op die manier bij de beheerder (tot nu toe Hans). Als je het gesloten maakt, kan je iedereen 
laten posten, maar trek je minder andere/nieuwe mensen aan. 
Moeten we andere social media geb ruiken? Twitter zorgt wel voor zichtbaarheid in de pers (zie Lie-
ven Annemans). Communicatie via social media: het is niet of dit of dat, maar én, én. 
Bij studenten is facebook dood op bestanden doorsturen na. Instagram is nu het middel voor hen. 
 
Sl 9 De website: daarover zijn veel klachten. Volgens sommigen moeten er meer bestanden op, an-
deren vinden een bestandenwebsite te statisch. 
Drie kwart (die de enquête invulden) gebruikt de website niet. Er is een vrij indrukwekkende kost die 
we voorlopig wel kunnen dragen, ook omdat we congresmiddelen hierin kunnen investeren. 
Op welke kanalen zetten we in? Blijven we veel geld en energie steken in iets dat (voorlopig) niet 
werkt? 
Mss moeten we na 1 jaar een conclusie trekken? Gaan we dan naar een minimalistische website? 
Toeters en bellen die niet gebruikt worden, mogen dan weg. Al is dat de hervorming die we nu al 
doen. 
Voor sommigen is het een kluwen: waar staat de informatie?  
* Jordy: Verschillende generaties zullen verschillende sociale media gebruiken. Wie nu afstudeert zet 
instagram eerst, 10 jaar geleden was dat facebook, binnen 5 jaar mss tiktok? We zouden op al die 
media kunnen verwijzen naar onze website voor bepaalde bestanden (zie les in de kijker of ander 
lesmateriaal). Vraag is of we dan een uitgebreide website nodig hebben of gewoon een site waar we 
bestanden op plaatsen. Ook de werking van de ledenadministratie moeten we ergens kunnen aan 
koppelen. 
* (wat we er nu mee kunnen als regionale werkgroep, is héél beperkt, als we inschrijvingen krijgen 
voor activiteiten gebeurt dat veel meer via nieuwsbrief en Facebook dan via de website... 
helemaal akkoord Jordy! let wel: wat Jordy zegt gaat over een soort van infobank… dat is nog iets 
anders dan communicatie vind ik.) 
* Gratis website? We moeten content hebben. Iets dat gepost wordt op facebook bijv, dan moet dit 
gekoppeld worden aan de andere zaken. 
* Werner: Eigenlijk hebben we een enorme kans gemist. In volle lockdown met pre-teaching hadden 
we heel veel content kunnen aanbieden en zo de relevantie kunnen aantonen. Alleen zat iedereen 
natuurlijk in overlevingsmodus, ook wij. Zo hebben we geen materiaal aangeboden en geen extra 
gebruikers gehad of aangetrokken.  Dit is natuurlijk een makkelijke vaststelling maar iemand moet dit 
ook doen dan. 
* Lesmateriaal delen is iets wat er moet zijn om gebruikers naar de website te halen maar dat is er al 
via klascement. Besluiten, jaarboeken, en wat integratie met werkgroepen verbetert (vb delen van 
materiaal). Dat laatste is blijkbaar afgesproken met de regionale voorzitters op de vergadering begin 
juni. 



 

 

* De website is niet flexibel om dingen op te zetten. 
* Rita: Ik heb het aardrijkskundemateriaal op klascement bekeken en vindt de kwaliteit van aardrijks-
kundig materiaal ondermaats.  
* Werken met links en zo mensen doorsturen naar onze site. Dan heb je een databank nodig ipv een 
website? Je wordt nu eenmaal geleid naar een website, je zoekt die bijna niet meer vanzelf op (zoals 
vroeger). 
* De vraagstelling was mss te open ivm de website. Els, Evy en Rita gebruiken vanaf nu één jaar om 
substantiële verbeteringen te realiseren en aftoetsen gebeurt tussentijds door de RvB. 
 
Sl 10 Facebook: moet dat gestuurd zijn zoals Hans het doet/deed? Nu is er een duidelijk plan.  Dit 
neemt de werkgroep communicatie op. 
 
Sl 14 Krant: moest er anders uitzien volgens sommigen, maar weer anderen wilden dat uitzicht net 
behouden. Dus over vorm en kleur/zwart-wit is de verdeeldheid groot. Maar de tevredenheid is ook 
heel groot. 
De plannen van de regionale werkgroepen staan nog te weinig in de krant of men maakt de keuze 
voor reclame via het eigen kanaal. 
 
Sl 15 Jaarboek: meer richting geografie? Meer richting lesmateriaal?  Of eerder vakdidactische arti-
kels? 
Les in de kijker zouden we bijvoorbeeld vakdidactisch kunnen beoordelen en zo een dubbele waarde 
bieden. 
Korte artikelen als uitgangspunt voor lessen kunnen interessant zijn. Dat is de omkadering waarnaar 
Philip eerder verwees. 
Artikels ivm nieuwe eindtermen, afstandsleren, … : we kunnen een voorzet geven om er binnen 2 jaar 
echt mee te kunnen starten. Joris Hoeree is daar ook mee bezig. We kunnen het best coördineren 
zodat we niet allemaal hetzelfde werk doen. 
Wie publiceert het onderzoek en de artikelen als de VLA betrokken is bij onderzoeksprojecten? Bij-
voorbeeld een samenwerking met Artevelde: publiceert Artevelde of VLA? VLA kan daar verbinden: 
universiteiten, hogescholen, onderwijsverstrekkers, projecten van individuen, … (dat zijn onze part-
ners).   
We moeten eigenlijk een knooppunt van netwerken zijn: ook voorbij Vlaanderen. Als we dat willen 
bereiken moeten we het nodige voorzien: discussieplatformen, … 
(*** We beslissen vandaag niets, maar zetten sporen uit. Later moeten we kijken welke we volgen en 
welke niet.) 
 
Sl 19 Belangrijkste activiteiten of onze drie sterke zaken komen naar voor: regionale werking, excur-
sie en congres. 
Velewe en georeizen zijn als minder belangrijk ervaren. Het congres is een goeie gelegenheid om 
contact te hebben met collega’s: netwerken wordt als super belangrijk ervaren. 
 
Sl 20 Excursies zijn de laatste jaren volgeboekt. Het is telkens een actueel thema, gekoppeld aan het 
congres. Er is daar nog geen werkgroep voor: dat zouden we beter opstarten.  De volgende herfstex-
cursie wordt een uitdaging in Coronatijden. 
 
Sl 21  Georeizen. Daar bedienen we een niche. Maar we hebben wel een werkgroep. De vragen naar 
goedkopere, dichtbij, … (kortom diversifiëren) komen ook hier naar voor. Deze discussie is opgestart 
en loopt in de werkgroep. 
* Mandy (Ik ben in contact met het Afrikamuseum om voor 2e graad een ‘vragenbundel’ te creëren 
voor wel niet alleen aardrijkskunde maar vakoverschrijdend. Als hier concrete zaken zijn, breng ik 
deze aan! (Zal iets voor eind 2020 of begin 2021 zijn wel)) 
* Jonge leden krijg je mss makkelijker mee met een korte en dichtbije (is nt noodzakelijk goedkoop in 
de EU) excursie. Studenten mss ook, eventueel gaan deze mee als ondersteuning. 
* Als jonge leerkracht  is het lastig om de excursie in de week te volgen en vrij te vragen op school. 
Dat is natuurlijk net veranderd sedert 2 jaar. Je kunt het ook anders bekijken: woensdag is maar een 
halve dag en de school moet investeren in professionalisering van de leerkracht. 
 
Sl 22 Het congres: daar zaten we goed > 200 deelnemers. Voorlopig afwachten of het kan in het na-
jaar. De werkgroep draait soepel rond twee polen: groepje werkt inhoudelijk, groepje werkt praktisch 
uitvoerend. 
 
Sl 23 Het wetenschapscongres: we werken nu mee (in tegenstelling tot vroeger) maar workshops 
opzetten kost ook energie. Het voordeel: nieuwe leden (20-tal per jaar) en we zijn zichtbaar als we-
tenschap. De congres is afgelast in 2020. 



 

 

 
Sl 24 De geografendagen: daar hebben we vorige keer te weinig reclame voor gemaakt. Als onze rol 
vergroot, moeten we er ook onze schouders onder zetten. 
 
Regionale werkgroepen: er is net vergaderd met de regionale voorzitters.  Het verslag volgt eerst-
daags. 
 
De Geo-Olympiade : loopt goed. Er is nu een betere werkverdeling in ploegen zodat de regionale 
werkgroep wat ontlast wordt voor de finale. Limburg wil opnieuw organiseren volgend jaar, want dit 
jaar is de finale afgelast. 
Doen we iets voor de geselecteerde leerlingen die dit jaar iGeo en de reis gemist hebben?  Ingrid zal 
vraag richten aan Raad van Bestuur. 
 
Sl 25 Onze externe partners: die kunnen variëren (bijv afhankelijk van het onderwerp op het congres. 
Daar springt het vlinderproject uit in 2019.  Onze leden vragen duidelijk om ook in 2020 meer met 
externe partners te werken.   
 
Sl 26 Externe communicatie. We hebben twee posters geproduceerd en verspreid onder onze leden. 
De externe verspreiding van onze poster ‘word leraar aardrijkskunde’  ging nu vooral digitaal, dus 
mss een kleiner effect. 
Het lijkt ook tijd voor een nieuwe banner: de oude is bijna onmogelijk op te zetten.  Hiervoor dienen 
we eerst externe communicatie te herbekijken (o.m. logo). 
 
Sl 27 Financiële afrekening 2019 en begroting 2020: we overlopen de cijfers. We maken geen winst, 
maar investeren in de leden. Dat is een bewuste keuze, maar onze spaarpot mag natuurlijk niet op-
gesoupeerd worden. Eén van de grotere kosten is nu de website: als daar onvoldoende return is, 
zoeken we volgend jaar naar een oplossing.  De vergadering keurt afrekening en begroting goed en 
geeft kwijting aan de bestuursleden. 
 
Sl 30 Partnerschappen. Wat moeten we doen om dit uit te breiden? Actieve partnerschappen opzoe-
ken: dat is moeilijk, maar komt nu toch wat op gang (vlinderproject, fietsbarometer, …). 
 
Sl 31 Losse eindjes. Rita neemt veel hooi op haar vork, soms is er nood aan meer ondersteuning. We 
hebben dringend een ondervoorzitter nodig. Een werkgroep VLA-excursies staat op de lijst om op te 
richten, een werkgroep financiën is net opgericht. 
 

2. Toetreden van nieuwe leden tot de Raad van Bestuur 
 
De raad van bestuur aanvaardt de kandidatuur van Steven Franceus en Ilse Laureyssen. 
Welkom bij de club! 
 

3. Ontslagname uit de Raad van Bestuur 
 
De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Hans Maricou (VLA en zijn nieuwe job als 
inspecteur zijn niet verenigbaar) en Luc Steeman (na 30 jaar trouwe dienst). 
 

4. Varia 
 
Mandy is zwanger en uitgerekend voor augustus. Ze zal dus de ledenadministratie even aan de kant 
zetten in die periode. Dat opvangen zou moeten lukken omdat de maanden augustus en september 
doorgaans rustig zijn. 
 
 
De algemene vergadering wordt afgesloten om 22u15. 
Verslaggever Jordy Loones. 


