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Extra  
bestuursvergadering                                                                                                    25 november 2020 

Locatie: online 
Aanwezig: Erik Kopp, Leen Lagerwerf, Peet Wessels, Geert Jonker 
Notulist: Tom Kreuning    Afwezig: Kees Kammeraat  

1. Op de agenda staat het nabespreken en de vervolgstappen n.a.v. de OR-vergadering 
van 14-11-2020. 

2. Wat is het probleem, hoeveel mensen hebben een probleem en wat vindt men ervan? 
Onderzoek middels een enquête per mail naar bestaande Mio’s die langer dan 4 jaar in 
opleiding zijn, mio’s die korter dan vier jaar in opleiding zijn en mio’s die afgehaakt zijn. 
Geert en Simone Verscheure gaan daarmee aan de slag. De vragen worden met het 
bestuur afgestemd. Niet meer dan 5 of 6 vragen en één tekstblok. Leen onderzoekt of 
het met Genkgo ook verwerkt kan worden.  

3. Is het proefexamen genoeg om voor de prins te draaien? Introductie meerdere 
examenperiodes. Examen op instructiemolen. Leen gaat met Hub overleggen om van 
twee naar vier periodes te gaan. 

4. Aanmeld en inschrijfprocedure. Het Gild Fryske Mounders heeft 3 proeflessen en daarna 
een gesprek. Alle afdelingen doen het weer anders. Inventariseren en daar het beste 
uitpakken. Kun je dit koppelen aan de afhakers? Moeten we iets doen aan 
verwachtingsmanagement? Is er een exitgesprek? Tom inventariseert bij de afdelingen 
hoe dit gaat. 

5. Studiemateriaal (Kees en Simone). Geef aan wat essentieel is en wat verdieping is. 
Andere naam voor de boeken? Leeswijzer? De exameneisen zijn leidend. Wacht eerst 
op de uitslag van de enquête voordat het lesmateriaal wordt omgegooid. 

6. Stel eisen aan de instructeurs. Wat staat er in het HHR? Er is geen draagvlak voor een 
instructeurs-opleiding. De evaluatie is wel elke 5 jaar. De cursus didactiek is een stille 
dood gestorven. Het opleiden is een verantwoordelijkheid van de afdelingen.  

7. Verhoging prijs cursusboeken. Geert: voor een opleiding van ruim 2 jaar is het nog 
steeds goedkoop. De een vindt het te duur, de ander te goedkoop voor een tweejarige 
opleiding. Via de OR waar de stemmen staakten, is het nu weer terug naar het bestuur. 
De argumenten zijn nu uitgebreid. Geert stuurt de argumenten en belt met Arie Verhoef 
die tegen was. Doordat de WA plus nu bij de contributie zit blijft er geen geld meer over. 
Als Arie Verhoeff akkoord is, wordt het naar de rest van de OR gestuurd. 


