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Vanwege het vertrek van één van onze bestuursleden zoekt Velon een:  
 
 

Algemeen bestuurslid 
 
 
Profiel bestuurslid  
Bestuursleden voor Velon dienen:  

• Een visie op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders te hebben 
die de belangen van de eigen instelling en sector overstijgt;  

• Actief betrokken te zijn bij (de kwaliteitsontwikkeling van en/of onderzoek naar) het 
opleiden van leraren, via een hogeschool, universiteit of opleidingsschool;  

• Het belang van de beroepsgroep te zien en bereid te zijn om een actieve bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling daarvan; en  

• Bereid te zijn om bestuursverantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan verdere 
professionalisering van vereniging en bestuur.  

 
Wij zoeken iemand die bij voorkeur werkzaam is bij een universitaire lerarenopleiding. 
Bestuurlijke ervaring is een pré, evenals registratie in het beroepsregister.  
 
 
Lidmaatschap bestuur  
Bestuurslidmaatschap houdt het volgende in:  

• Actief bijwonen van bestuursvergaderingen (ca. 6 keer per jaar, in de middag, locatie 
Utrecht) en de jaarlijkse heidag;  

• Verantwoordelijkheid nemen voor één of meerdere beleidsportefeuille(s): beleid 
voorbereiden en monitoren. Portefeuilles worden verdeeld op basis van affiniteit en 
deskundigheid;  

• Actieve aanwezigheid bij kernactiviteiten van de vereniging (congres, studiedag, 
vergaderingen Ledenraad).  

• Velon actief vertegenwoordigen in voor de vereniging relevante gremia en netwerken.  
 
 

Over Velon  
De Vereniging Lerarenopleiders Nederland heeft zo’n 1400 leden en beheert het 
beroepsregister voor lerarenopleiders. Velon wil zich de komende jaren nadrukkelijker 
profileren als expert op het terrein van het opleiden van leraren en lerarenopleiders en als 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep. Dit wil Velon bereiken door verdere 
professionalisering van leden en niet leden mogelijk te maken, samenwerking van 
lerarenopleiders rondom relevante thema’s te faciliteren en een gesprekspartner te zijn voor 
personen en instanties in landelijke discussies.  
Om de kwaliteit van het aanbod te realiseren, is een verdere professionalisering van de 
vereniging vereist: op bestuursniveau, op het niveau van inbreng van leden en niet-leden, en 
op het niveau van ondersteuning van de verenigingsactiviteiten. 
Meer informatie vind je ook op onze website.   
 

https://velon.nl/
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Procedure  
 
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Piet Almeloo, 
verenigingsmanager, via piet.almeloo@velon.nl. Bij Piet kun je ook een informatiepakket 
opvragen.  
 
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door vóór 30 maart 2019 een 
motivatiebrief en CV te sturen aan Piet Almeloo.   
 
De gesprekken met een vertegenwoordiging van het bestuur worden nog ingepland.  
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