
Beste BBV-leden,

Het nieuws van de BBV-divisie betreft deze keer de

kandidaatstelling voor het BBV-bestuur, de bestuurs-

samenstelling, de BBV-folder en de ledenvergadering.

Eind september is een brief uitgegaan naar alle leden van

de Divisie BBV met de oproep voor kandidaten voor het

BBV-bestuur. Helaas zijn hierop geen reacties gekomen.

De maatregelen naar aanleiding van het verzoek in de

vorige ledenvergadering om het bestuur op een meer

democratische manier te kiezen, heeft in deze ronde van

kandidaatstelling geen vruchten afgeworpen. Een aantal

BBV-leden zal persoonlijk worden benaderd met de vraag

of zij zitting willen nemen in het bestuur. Volgend jaar

zullen weer twee bestuursleden aftreden en zal wederom

een oproep tot kandidaatstelling worden gedaan, mogelijk

met meer succes.

De bestuurssamenstelling van de Divisie BBV zal met

ingang van 2003 veranderen. Momenteel is het bestuur

verdeeld in een dagelijks bestuur en een algemeen

bestuur. Daarnaast is tevens een adviesraad actief.

Het dagelijks bestuur, bestaande uit zes leden, komt eens

per twee tot drie maanden samen. Het algemeen bestuur

bestaat uit acht leden plus het dagelijks bestuur en komt

eens per half jaar bijeen. De adviesraad bestaande uit zes

leden komt eens per jaar samen en wel met het dagelijks

bestuur en het algemeen bestuur.

Per 2003 zullen de leden van het algemeen bestuur, die

niet tot het dagelijks bestuur behoren, worden benoemd

als leden van de adviesraad. De taken van de adviesraad

zijn: bewaking van de koers en activiteiten van het

dagelijks bestuur. Daarnaast nemen leden op basis van

hun expertise en interesse deel aan projecten.

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor operationele en

logistieke zaken. De Divisie houdt een klein operationeel

bestuur over en het onderscheid tussen het algemeen en

het dagelijks bestuur vervalt daarmee.

De BBV-folder zal binnenkort op verschillende onderwijs-

en opleidingsplaatsen worden verspreid om een grotere

doelgroep kennis te laten maken met de Divisie.

Momenteel wordt er gewerkt aan een adressenlijst met

contactpersonen die de folder zouden kunnen

verspreiden. Mocht u nog suggesties hebben voor

contactpersonen of potentiële BBV-leden, dan hoor ik

het graag.

De ledenvergadering van de Divisie zal worden gehouden

op 18 december van 13.00 tot 17.00 uur in Wageningen.

De ledenvergadering wordt gekoppeld aan een

interessant programma betreffende de evaluatie van de

WEB (Prof. Dr.W.J. Nijhof), het inspectierapport BVE

(Drs. P. van den Dool) en de inventarisatie van het

beroepsonderwijsonderzoek (Drs. I. Stuij). Dr. J. Onstenk

zal optreden als discussiant. Een nadere uitnodiging voor

deze bijeenkomst volgt nog.

Tot slot nog een verzoek aan u om recente

veranderingen van (e-mail)adressen door te geven aan de

VOR-administratie of aan mij. Met name de lijst met

e-mailadressen is onvoldoende up-to-date. Bij de

verzending van digitale post ontvang ik veel berichten van

onjuiste adressen.

Het BBV-bestuur hoopt u van harte te mogen ontmoeten

op de ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Marinka Kuijpers

1) Marinka Kuijpers is als assistent in opleiding verbonden aan

de Universiteit Twente.
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