
ALGEMENE VERGADERING 
VLA

9 juni 2021



• Beleidsplan implementeren in de VLA-werking via actieplannen
• Werking transparant maken.
• Samenwerkingen met externen opzetten 
• Samenwerking met regionale werkgroepen verdiepen –structuur van VLA 

versterken
• excursies en geo-reizen organiseren, inhoudelijk verdiepen en 

vakdidactisch omkaderen.
• Communicatie met leden verbeteren
• Meer en jonge aardrijkskundigen bij de werking betrekken en werking 

meer dynamisch maken.
• Belang van ruimtelijk bewustzijn extern communiceren via representatie in 

onderwijsbeleid, pers en betrokken politici.

PROCESMATIG IN 2020
= VLA als lerarenplatform



REALISATIES IN 2020
Productmatig

 Realisaties in nota bezorgd aan de leden RvB begin mei 2021.

 Ledenbevraging 2020 vroeg om terugkoppeling via 
actieplannen

Corona verhinderde heel 
wat activiteiten: 

werking in sluimerstand +
online



Bestuursorgaan
stuurt VLA

Willen toetreden tot de 
Raad van Bestuur?

 Jan De Smet

Ontslagname uit Raad van 
Bestuur?

 An Steegen



Wijziging statuten – wijziging 
functies en bestuursorgaan

 Voorzitter: Rita Heyrman

 Secretaris: Jordy Loones

 Penningmeester: Steven Franceus

Bestuursleden:

Erik De Boeck
Evy Copejans
Els Sichien
Etienne Van Hecke
Ilse Laureyssen
Jan De Smet
Geert David
Luc Zwartjes
Nico Van de Weghe
Pascal Van Gheluwe
Tom De Ryck
Werner Smeyers

VZW
Ondernemingsnummer:

Maatschappelijke zetel:
Hoppestraat 9
8200 Sint-Andries 



Het financiële plaatje





Ledenadministratie
• Hervormd: individuele leden –

abonnementen
• Ledenregistratie digitaal via website
• Ledenadministratie transparant en eenvoudig

• Abonnementen: probleem in opvolging –
nu volop bijsturing.

• Studenten één jaar gratis lid – nadien 
studententarief of ledentarief.

• Jonge ploeg < actieplan -script 

• Aantal leden terug toegenomen sinds 
2017



Website Website blijft moeilijk verhaal

Communicatie versus infobank?
Te statisch?
Rol duidelijker maken?

Kosten 2020
• Ongeveer 4.500 euro 

Actieplan 2020 = één jaar om 
substantiële verbeteringen te 
realiseren
= website uitbouwen tot relevante 
databank: informatie + kalender



Hoeveel gebruikers?
 Pieken: 
 woensdag 25 maart en 17 april 
 Direct en organic search



Waar halen we de gebruikers?



Waar halen we de gebruikers?



Wie zijn onze gebruikers?



Wie zijn onze gebruikers?



 Node 1011= linkenpagina

 Laatste week:  “les in de kijker” en vacature vives Brugge



Facebookpagina Opgestart in 2017 – balans na 4 jaar?

Pagina versus groep?  Wgr 
communicatie heeft dit niet 
opgenomen.



De 1000ste

facebookbezoeker

Wereldbol aan huis.
Interview in de VLA-krant

Ondertussen 1.400ste



Publicaties – VLA-krant
Zeer positief verhaal.
Ongeveer geen commentaren: 
zie volgende twee slides.

Gewenste wijzigingen in 2020?
• Lay-out/modernisering
• Melding van alle regionale 

werkgroepen 

Niet gebeurd.
In krant kleine wijzigingen < AV
• Interviews met leraren
• Boekbesprekingen
• Beschouwende artikels over 

onderwijs: eindtermen.
• Actie rond ‘les in de kijker’





Publicatie - Jaarboek

Uit lerarenbevraging, wat goed gevonden wordt 
is zeer divers
Wijzigingen?
• Didactische artikelen

Jaarboek 2020 < actieplan + publicatie van 
congrespresentaties



Nu naar Jaarboek 2021
Wijziging structuur werking en redactieraad:
• Vervanging van Nico als hoofdredacteur
• Vervanging van Tom als eindredacteur

Twee hoofdredacteurs werken in duo: inhoud versus layout en afwerking 
en een kernploeg ondersteunt.
• Secretariaat: voorlopig Rita
• Inhoudelijke feedback indien nodig: Etienne
• Nauwere samenwerking met Mirto

Redactieraad bestond uit:
Nico Van de Weghe
Luc Zwartjes
Etienne Van Hecke
Leen Van Hecke
Dirk Coolsaet
Tom De Ryck

Redactieraad werd aangevuld met:
Anja Decoster
David Bassens
Veerle Van Eetvelde
Filip Mennes
Jan De Smet



Lerarenactiviteiten < enquête 2020

Top 3:
Congres
Excursies
Regionale werkgroepen



Regionale werkgroepen

Presentator
Presentatienotities
Hebben gewerkt zolang ze konden / verschillend ingevuld /



Regionale werkgroepen

= fantastisch instrument om 
leraren te professionaliseren

Corona heeft werkgroepen 
verlamd in hun activiteiten

Soms digitale activiteiten 
met hogere respons dan 
normaal.

Nu terug opstartvergadering 
voor werkjaar 2021-22.

Vraag is open: real-life, blended of digitaal werken?

Rol van digitale tools voor ons computationeel 
denken?

Versterking van de werkgroepen is dringend nodig.
West-Vlaanderen organiseert 
de Geo-Olympiade in 2022.



VLA-Congres
tweemaal on-hold

Hernemen congres in najaar 
2021

• Twee zaterdagen in oktober: 9 of 16 
oktober.

• Schaarse ruimte als thema blijft.

• Nu starten gesprekken over 
Coronamaatregelen – hoger 
onderwijs in ‘code groen’ in sept.

• Nadeel: tekstmateriaal van 
presentaties is reeds gepubliceerd.



VLA-congres 2019
• Internationale migraties
• 180 deelnemers
• Break-even

Toekomst?
• Heropstarten ‘Ruimte’
• Werkgroep:+/-



Doorstart in voorjaar 2022 
– congres 

Twee thema’s worden voorbereid –
beslissing door Raad van Bestuur.

Keuze voor fysiek congres blijft –
ev. hybride vorm indien nodig.

Weerom congresinhouden 
koppelen aan de inhoud van het 
Jaarboek en website.



VLA-Excursie Gent, 2019

• Volgeboekt
• Zeer positief geëvalueerd
• Aansluitend op 

congresthema

Toekomst?
• Werkgroep???
• Lijn doortrekken
• VLA-organisatie i.s.m. 

plaatselijke experts.
• Inhoud + didactiek 



Nieuwe excursies op stapel

• Textielindustrie in West-Vlaanderen
• Zeeland
• … 



Georeis Zuid-Afrika
• Break-even
• Positief geëvalueerd

Toekomst?
• Werkgroep stuurt
• Concrete plannen
• Diversiteit?
• Duurzaamheid



Twee georeizen in de pijplijn
Jordanië

Voorjaar 2022
Londen na de Brexit

Eerste week juli 2022



Wetenschapscongres 2019

• Lezing VLIZ
• Vijf geografische 

workshops/excursie
• +/- 20 nieuwe VLA-leden

Toekomst?
• Beperkte investering – veel 

output
• Zichtbaarheid als wetenschap

Wetenschapscongres 2020
• Online eind januari 2021
• Twee digitale workshops vanuit 

VLA

Wetenschapscongres 2021
• Gaat terug fysiek door op 12 

februari 2022
• Geen lezingen meer – louter 

workshops/presentaties.



Samenwerken met partners

Bevraging van leden 
= duidelijk.

VLA dient actief op 
zoek naar partners 
en meer in 
partnerschappen 
te gaan.

Voorwaarde: je moet 
wel gevraagd, 
uitgenodigd worden



Samenwerking externe partners
 Samenwerking Havencentrum – trusteevergadering.

 Vlinderproject, partner in project – rol in communicatie en 
stuurgroep.

 Departement Omgeving: ontwikkelen van poster ‘ruimte’ –
kadertekst ‘duurzaam ruimtegebruik’?

 Leidraad klimaateducatie, VLA lid van focusgroep 
Arteveldehogeschool – start volgende week.

 Streetwise, partner in project – moet opnieuw ingediend worden

 Participatie in wetenschapscongres bestendigen – hiervoor niche-
activiteiten ontwikkelen.



Externe communicatie
 Persaandacht: laatste jaar magertjes.

 Poster ‘Word leraar aardrijkskunde’ – in stock, onder aandacht in laatste 
voorwoord.

 Poster Ruimte, ism departement omgeving. Bezorgd met Jaarboek 2020

 Hip congrestasje willen we uitdelen op VLA-congres.



Loose ends
(denktank 2020 tot vandaag)

 Statuten neerleggen – publiceren in het Staatsblad (voor de tweede keer 
aangeleverd– Rita)

 Huishoudelijk reglement afgerond – publiceren voor eind juni op de 
website.

 Terug ondervoorzitter nodig – buddy voor voorzitter.

 Op zoek naar een werkgroep VLA-excursies

 Versterking van onze werking door het aantrekken van jonge 
beloftevolle medewerkers in ons geoteam.
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