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Voorstel voor samenwerking tussen de Vrienden van het Onderwijsmuseum en 
de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en 
Onderwijs. 
 
Toelichting 
De BNVGOO bevordert de bestudering van de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, alsmede het 
onderwijs in de historische pedagogiek in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Deze vereniging brengt 
onderzoekers en docenten, historici en pedagogen samen. Zij wisselen kennis en ervaring uit. De voorzitter van 
de BNVGOO is verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen. De leden komen uit heel Nederland en België. 
De vereniging organiseert studiedagen en bijeenkomsten. Daarbij werken zij van tijd tot tijd samen met het 
Onderwijsmuseum. Zo heeft het bestuur van de Vrienden vertegenwoordigers van deze vereniging ook al vaker 
ontmoet. Onze leden zijn in 2017 al eens uitgenodigd om een studiedag van de BNVGOO te wonen.  
 
Bij het organiseren van bijeenkomsten constateren zowel de BNVGOO als de Vrienden van het 
Onderwijsmuseum dat hun leden verspreid over het land wonen en bijeenkomsten daardoor niet in groten 
getale worden bezocht. De onderwerpen van de lezingen van de beide verenigingen liggen op hetzelfde 
terrein. Als de leden van beide verenigingen voor die bijeenkomsten zouden worden uitgenodigd, zou dit de 
opkomst kunnen vergroten. Omdat de BNVGOO op diverse plaatsen in het land samenkomt, zou dat zeker 
interessant kunnen zijn voor Vrienden van het Onderwijsmuseum die ver van Dordrecht wonen.  
 
Een aantal mensen zijn lid van beide verenigingen. De BNVGOO heeft met het museum een overeenkomst 
gesloten dat hun leden voortaan het blad LESSEN ontvangen. De BNVGOO betaalt daarvoor hetzelfde bedrag 
per lid aan het museum als onze vereniging. Wie van beide verenigingen lid is, krijgt de gelegenheid om aan te 
geven dat zij het blad maar één keer willen ontvangen. Er is een kans dat de leden met een dubbel 
lidmaatschap ervoor kiezen maar bij één van de beide verenigingen dat lidmaatschap te continueren. Dit zou 
tot een kleine terugloop van ons ledental leiden. 
 
 
Voorstel 
Het bestuur stelt de leden voor de bijeenkomsten van de onze vereniging open te stellen voor de leden van de 
BNVGOO. Zij kunnen kosteloos deelnemen. De BNVGOO biedt hetzelfde aan de Vrienden van het 
Onderwijsmuseum aan. Zo kunnen we met gesloten beurzen van elkaars kennis en inzet profiteren. 
 
 


