Beste leden van COMN,
Het bestuur van de COMN heeft besloten dat het haar werkzaamheden niet wil
voortzetten en COMN wil opheffen. Met deze mail wil het bestuur u inzicht verschaffen in
de overwegingen om tot dit besluit te komen.
Het afgelopen jaar, 2017, heeft het bestuur gebruikt voor een inventarisatie. Centrale vraag
voor het bestuur was: in hoeverre is er bestaansrecht voor de COMN? Het bestuur heeft
daarbij gekeken naar COMN in de oude vorm (met nieuwsbrief, website en symposia), maar
ook naar nieuwe richtingen voor de COMN (discussie- en kennisplatform voor masters,
bijvoorbeeld). Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid bekeken om meer alumniactiviteiten te organiseren. Deze laatste mogelijkheid was zeker niet kansloos. Helaas bleek
er onvoldoende ´slagkracht´ in het bestuur om deze activiteiten van de grond te tillen. We
zijn daarom tot de conclusie gekomen dat er geen bestaansrecht meer is voor de COMN. Uit
onze inventarisatie blijkt dat er al genoeg gremia zijn waarin kennis wordt gedeeld en
uitgewisseld. Ook voor de aankondiging en de organisatie van symposia zijn er voldoende
andere partijen. Wat betreft het delen van kennis die verkregen is door praktijkonderzoek
op scholen, blijken leden elkaar individueel goed te kunnen vinden. De meeste oud-masters
beschikken over hun eigen netwerk(je), los van de COMN.
Het bestuur is van mening dat we onze vereniging alleen moeten voortzetten als de
´meerwaarde´ van COMN voor iedereen helder is. We willen geen ´praatclub´ over onderwijs
worden. Dat was immers ook nooit de bedoeling van de COMN.
Een logisch gevolg van onze conclusies uit de inventarisatie is dat wij ons niet meer
herkiesbaar stellen als bestuursleden en het voorstel doen om COMN op te heffen. De
website blijft nog een jaar actief.
Wij verzoeken jullie via deze link in te stemmen met het voorstel COMN op te heffen en het
resterende geld aan een onderwijsgerelateerd goed doel te schenken (Edukans).
We hopen jullie met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.
Bestuursleden COMN:
Paul Smit
Erwin Brouwer
Milko Duker

