Uit de statuten van de VOR:
Divisies
Artikel 4.
1. De vereniging kent divisies; elke divisie heeft een divisiebestuur en een algemene
diivisievergadering. De divisie kan zelfstandig activiteiten ontplooien op het gebied
waarvoor ze is ingesteld, maar kan geen verplichtingen aangaan namens de
vereniging.
2. De doelstelling en taken van de divisies zijn dezelfde als die van de vereniging.
Inhoudelijk richt een divisie zich echter op een afzonderlijk te beschrijven deel van het
gebied van de vereniging, ofwel op een specifieke groep onderzoekers.
3. Deelgebieden waarop divisies zich richten worden onderscheiden naar de structuur
van het wetenschapsgebied van de onderwijsresearch of naar maatschappelijke
velden waar onderwijs, opleiding of training plaatsvindt. Een speciale divisie richt zich
op onderzoekers, die bezig zijn met het voorbereiden van een proefschrift
(promovendi).
4. Divisies worden ingesteld en opgeheven door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuur. De regels betreffende de instelling en opheffing van divisies worden
verder in het huishoudelijk reglement van de vereniging geregeld.

Uit het huishoudelijk reglement van de VOR:
DIVISIES
14. Om samenwerking binnen de vereniging te stimuleren en om tot een duidelijker
profilering van het vakgebied te komen worden binnen de vereniging divisies ingesteld.
15. Een divisie in oprichting wordt op voorstel van het VOR-bestuur ingesteld door de
algemene ledenvergadering indien tenminste 25 leden dit wensen en een document
overgelegd wordt waarin de naam van de divisie is aangegeven en het deelterrein van het
vakgebied waarop de divisie zich richt. Indien dit deelterrein in sterke mate overlap
vertoont met het gebied van een bestaande divisie, wordt eerst overleg gevoerd met deze
reeds bestaande divisie. Indien dit divisiebestuur bezwaren heeft tegen instelling van de
beoogde divisie worden deze bezwaren tijdens de algemene ledenvergadering ter kennis
van de leden gebracht.
16. De divisie i.o. wordt twee jaar na haar instelling geëvalueerd. Na een positieve evaluatie
wordt de divisie definitief ingesteld. Bij de evaluatie dient de bestuurssamenstelling, een
huishoudelijk reglement en een overzicht van de activiteiten van de eerste twee jaar
overgelegd te worden.
17. De taken en middelen die de divisies ter beschikking staan, zijn afgeleid uit die van de
vereniging als geheel.
18. Indien bezwaar bestaat tegen een activiteit van een divisie kan het VOR-bestuur -in
overleg met het divisiebestuur- de activiteit doen staken of opschorten tot een algemeen
aanvaarde oplossing is gevonden. Indien geen oplossing wordt gevonden zal het
onderwerp in kwestie worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
19. Elke divisie ontvangt een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen
bedrag per divisielid, mits de financiële situatie van de divisie door de penningmeester in
orde bevonden wordt.
20. Ieder VOR-lid is lid van tenminste één divisie. Voor ieder volgend divisielidmaatschap is
een door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie verplicht.
21. De penningmeester van het VOR-bestuur int jaarlijks de contributie van de
lidmaatschappen van de divisies gelijktijdig met de algemene contributie.
22. Een lidmaatschap van een divisie is slechts mogelijk voor leden van de VOR.
23. Tot opheffing van een divisie wordt besloten door de algemene ledenvergadering op
voorstel van het VOR-bestuur indien een divisie in een periode van twee jaar geen

activiteiten heeft ontplooid of in twee opeenvolgende jaren minder dan tien leden heeft.
24. Elke divisie (in oprichting ) heeft een divisiebestuur, bestaande uit tenminste drie leden.
Bij de instelling van een divisie stelt het VOR-bestuur de leden van de divisie in de
gelegenheid een divisiebestuur te kiezen. De zittingsduur van leden van een
divisiebestuur is drie jaar. Een eenmaal verkozen divisiebestuur stelt een procedure vast
voor de verkiezing van een nieuw divisiebestuur en voor de vervulling van tussentijdse
vacatures. Het divisiebestuur regelt voor het overige zijn werkzaamheden naar eigen
inzicht.

