
 
 

Ben jij een creatieve verbinder?  

 Weet jij hoe je social media effectief kunt inzetten? 

Breng jij Velon een stap verder als het om onze communicatie gaat? 

Kom dan ons team versterken! 

Lerarenopleiders leiden leraren op. Ze staan aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs 

in Nederland. Deze groep lerarenopleiders heeft zich verenigd in Velon, in de Vereniging 

Lerarenopleiders Nederland. Een beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders.  

Velon stimuleert ontmoeting en professionalisering van lerarenopleiders en behartigt de 

belangen van deze beroepsgroep. Daarnaast beheert Velon het beroepsregister van 

erkende lerarenopleiders.  

Wij hebben circa 1200 leden en 1500 geregistreerden in het beroepsregister. De leiding van 

de vereniging ligt bij het bestuur. De uitvoering van de werkzaamheden ligt bij een nieuw 

geformeerd bureauteam. Dit bureau ondersteunt het bestuur en de vereniging. Het 

bureauteam bestaat uit drie enthousiaste medewerkers die op zoek zijn naar een vierde 

teamlid. Wij zoeken per direct een:  

Medewerker Communicatie m/v 

(16 uur tot 24 uur) 

• Je speelt een ondersteunende rol in de communicatie van Velon in de brede zin.  

• Je vertaalt ontwikkelingen binnen en buiten Velon naar nieuwberichten.  

• Je verzorgt organisatie, redactie en verzending van de digitale nieuwsbrief.  

• Je volgt het gebruik van social media door onze doelgroep en het bereik van 
nieuwsberichten. 

• Je bent zelf actief op social media voor Velon. 

• Je ondersteunt de redactie van het digitale “Tijdschrift voor Lerarenopleiders” en je 
zorgt voor de tijdige verzending naar de leden en belangstellenden.  

• Je draagt bij aan de opmaak en eindredactie van het Tijdschrift. 
 
Wat neem je mee: 
 

- een afgeronde mbo+ of een hbo communicatie opleiding. 
- ervaring in communicatie binnen de onderwijs sector. 
- affiniteit met de beroepsgroep van leraren en lerarenopleiders is een pré.  
- creativiteit om de Velon doelgroep aan te spreken.  
- zelfstandigheid om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.  
- je denkt in kansen.  
- ervaring met Wordpress en verschillende social media. 
- ervaring in het opmaken en redigeren van teksten.   

 
Wij bieden: 

 

Je werkt deels thuis. Wij bieden je een zelfstandige functie in een informele sfeer en een 

klein gezellig kantoor in het bedrijfsverzamelpand de Alchemist 2, Europalaan 2 in Utrecht. 

Het dienstverband wordt aangegaan tot 31 december 2021. Inschaling gebeurt in schaal 8 

van de Cao HBO. 



 
 

Geïnteresseerd?  

Stuur dan een mail met je motivatiebrief en cv uiterlijk 26 februari naar info@velon.nl t.a.v. 

Michèl de Vries, verenigingsmanager. De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland 

op 5 maart.  

 

Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Femke van Glansbeek (week 7) op 

06-29321476, of Michèl de Vries (week 8) op 06 – 21342256. Een opdracht of assessment 

kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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