Tweejarenplan 2020 - 2022
De OGO-vereniging is een vereniging van
leden die in verbinding met elkaar en de
wereld bekendheid willen geven aan OGO. De
vereniging richt zich daarbij op het
bevorderen van kwaliteit en ontwikkeling van
het concept en op kwaliteit en ontwikkeling
van de professionals.

Doelen van de Vereniging:
➢ De kwaliteit van de uitvoering van OGO waarborgen en verder ontwikkelen op basis van
theoretisch en praktisch onderzoek.
➢ Scholen en professionals die (willen) werken met OGO met elkaar verbinden.
➢ OGO bekend maken/houden binnen het onderwijs en de kinderopvang, bij ouders en bij de
politiek.

Activiteiten die de Vereniging onderneemt:
➢ Bijdrage aan de kwaliteit en de ontwikkeling van OGO. Bijvoorbeeld het in stand houden van de
leerstoel. Het organiseren van verschillende activiteiten en netwerken in het land die bijdragen
aan de ontwikkeling van professionals en instellingen.
➢ Het verbinden van leden en overige betrokkenen bij OGO. Bijvoorbeeld door via de website en
sociale media en door het opzetten van regionale netwerken.
➢ Het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van organisaties die werken vanuit OGO.
Bijvoorbeeld contact leggen en onderhouden met Hogescholen, Universiteiten, politiek,
Onderwijsinspectie en andere relevante belanghebbenden.
➢ Representatie naar buiten van OGO. (Bijvoorbeeld deelnemen aan verschillende relevante
netwerken. Meewerken aan het tijdschrift Zone. PR-activiteiten voor OGO.)
Uitwerking voor 2020 – 2021
Zie volgende pagina.

Instandhouding van de vereniging zelf
Wat
▪ Tenminste vijf nieuwe bestuursleden werven (incl. Nick en
Rienkje) waaronder een penningmeester en een
vertegenwoordiger van de Pabo’s, zodat het bestuur weer
compleet is.
▪ Zorgen voor een correcte inschrijving bij de KvK van alle
bestuursleden.
▪ Creëren van een digitaal verenigingsarchief dat toegankelijk
en overdraagbaar is.
▪ Continueren van het secretariaat (correspondentie,
ledenlijst, contributie etc.) en zorgen dat dit goed
overdraagbaar is.
▪ Aanpassen van de statuten.
▪ Concretisering van nieuwe lidmaatschapsvormen en
opnemen Zone in lidmaatschap.
▪ Bekendheid geven aan het bestaan van de OGO vereniging,
de missie en de doelstellingen.
▪ Activeren van bestaande leden om een actieve bijdrage te
gaan leveren aan de doelstellingen van de vereniging.
▪ Werven van nieuwe leden; verdubbeling van het huidige
ledenaantal.
▪ Organiseren van ALV met bijbehorende stukken.
▪ Houden van bestuursvergaderingen.
▪ Bestuur aanvullen met commissies op specifieke thema’s.
▪ Uitvoering geven aan tweejarenplan en opstellen nieuw
plan

Wie

Planning

De kwaliteit van de uitvoering van OGO waarborgen en verder ontwikkelen op basis
van theoretisch en praktisch onderzoek.
Wat
▪ Het opnieuw vestigen van een wetenschappelijke OGOleerstoel
o Zorgen voor voldoende financiële middelen voor de
eerste twee jaar (€ 60.000) door het werven van
fondsen en donateurs.
o Inhoudelijke afstemming over de leerstoel.
o Afspraken maken met de Universiteit voor
Humanistiek
o Participeren in de werving van een bijzonder
hoogleraar
▪ Communiceren naar leden en niet-leden over
wetenschappelijke bijdragen vanuit de CHAT
▪ Organiseren van de OGO conferentie in maart 2022
▪ Continueren Pabonetwerk en certificering
▪ Onderzoeken van mogelijkheden voor verbreding van het
netwerk
▪ Bekendheid geven aan bijdragen vanuit OGO aan onderwijs
en kinderopvang

Wie

Planning
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Zorgen dat de door ons geformuleerde OGO
kenmerken overal terugkomen waar het over OGO
gaat
Bekendheid geven aan boeken, artikelen,
praktijkvoorbeelden en actualiteiten via de website
en sociale media en in Zone en andere vakbladen
De OGO leesfilm vertonen en promoten

Scholen en professionals die (willen) werken met OGO met elkaar verbinden.
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Zorgen voor een goede website en sociale media platforms
en deze benutten en actueel houden
Stimuleren van de vorming van regionale netwerken
Onderzoeken wat er leeft binnen de vereniging
o Hoe zien de leden de toekomst van OGO (bijv. wat
willen we t.a.v. het OGO over 50 jaar bereikt
hebben)?
o Op welke manier kunnen en willen de leden
bijdragen binnen de vereniging?
o Wat verwachten de leden van de vereniging,
waarom zijn ze lid?
o Aan wat voor soort ledenactiviteiten zouden leden
willen deelnemen?
Contact onderhouden met de redactie van Zone en zorgen
dat de ruimte die we als vereniging hebben in Zone (halve
pagina) wordt benut. Wellicht ook een artikel in Zone over
de vereniging?
Zorgen dat scholen elkaar kunnen vinden (bijv. via de
website), dit uitbreiden met VVE-locaties e.d.
Zorgen dat scholen die met OGO willen gaan werken weten
waar zij daarvoor terecht kunnen.

OGO bekend maken/houden binnen het onderwijs en de kinderopvang, bij ouders
en bij de politiek.
▪

▪
▪

In kaart brengen welke connecties de vereniging nu al heeft
of in het verleden heeft gehad met relevante partijen als
Hogescholen, Universiteiten, politiek, Onderwijsinspectie.
Deze contacten verstevigen of opnieuw leggen,
onderhouden en zo mogelijk uitbreiden.
OGO naar buiten toe promoten
 Poster maken die benut kan worden door scholen en
andere OGO locaties
 Artikelen verzorgen voor vakbladen
 Artikelen verzorgen in bladen die door ouders gelezen
worden

