
 
Verslag Meesters met Magister  

Datum:  12 januari 2023 
Tijd:  10.00 uur, online 
Aanwezig:  Frank Spijkers, Hans Hageman, Leon van den Heuvel,  

Verslag: 

- Voorbereiding ALV 
Er zijn pas 3 echte aanmeldingen, 1 afzegging en 1 aanmelding voor het algemene deel, ondanks 
de diverse mails en plaatsing op facebook en website. 
Door de mailings hebben wel 3 leden opgezegd. 
Frank is met Michel van Ast nog bezig en naar een backup aan het kijken. Hij wil uiterlijk 17 
januari duidelijkheid hebben. 
Leon geeK aan Beatrix/jaarbeurs door dat het max 15 personen gaat worden (reeds uitgevoerd). 
Indien meer kan er naberekend worden. Voor 17 januari moet dat ook definiTef zijn, mogelijk 
annuleren. 
Jelle is uit de presentaTe gehaald. Op donderdag 19 januari om 09.30 uur overleggen we nog 
even kort over de jaarvergadering 

- Agendapunten voor overleg met Iddink: 
o We maken ons zorgen over de, door ons ervaren, vercommercialisering van het product 

Magister. In den lande gaan scholen overstappen naar SOM Today. Kunnen de minder 
bedeelde scholen de nieuwe modules en de kosten die daarmee gepaard gaan wel 
blijven betalen. Zo niet dan dreigen ze een achterstand te krijgen t.o.v. ander scholen. 
Hoe gaat Iddink zich gunsTger profileren t.o.v. SOM Today? 

o André Miedema gaf op Linkedin aan dat de webOOP module weer uitgebreid wordt. Kun 
je ons meer vertellen? 

o Roadmap 
o Toekomst in verband met verbetering van de aanmeldingen in Magister (icm Magister 

Join) 
o ALV 27 jaunuari 
o AcTepunten vorig overleg 

- Leon mailt de agendapunten naar Harald en Dorina. (reeds uitgevoerd) 
- Nieuwe afspraak donderdag 19 januari 09.30 uur (ALV) en om 10.00 uur overleg met Iddink 

Leon 



 
Verslag Meesters met Magister  

AcTes: 

- Leon bereidt ALV voor, uitnodigingen, agenda ✓ 
- Afspraak 12 januari, voorbereiden overleg met Iddink ✓ 
- Uitnodigen Iddink voor 19 en 27 januari (Leon) ✓ 
- Website aanpassen (Leon in overleg met Lara) ✓ 
- Nieuwsbrief verzenden (Leon in overleg met Lara) ✓ 
- Frank spreekt Michel van Ast of vervanger af voor ALV. ✓ 

Leon


