Wat is Velon? Voor wie is Velon?
Lever je als professional een structurele bijdrage aan het opleiden en/of professionaliseren van
leraren? Dan is Velon er voor jou: de Vereniging Lerarenopleiders Nederland. Velon komt op voor
de belangen van lerarenopleiders en biedt een netwerk, verdieping, professionalisering en actuele
informatie rondom relevante ontwikkelingen in het onderwijs.
Sinds 1975 heeft Velon zich ontwikkeld tot dé beroepsvereniging van, voor en door
lerarenopleiders. Word daarom ook lid. Want Velon zijn we samen. In deze video praten
vier collega’s je in zes minuten helemaal bij. Bekijk hier de video of scan de QR-code.

.

Maak kennis met Velon!
Ken je Velon nog niet? Vraag je collega’s eens of ze lid zijn! Er zijn vast collega’s die al lid zijn en je
meer kunnen vertellen over de voordelen van een Velon lidmaatschap. Kijk eens rond op de
website waar je je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. De (gratis) mediatheek is ook zeker het
bezoeken waard. Velon organiseert daarnaast jaarlijks een tweedaags congres in maart en een
studiedag in november. Je ontmoet er honderden collega lerarenopleiders, neemt deel aan
workshops en sprekers zetten je aan het denken. Je kunt je aansluiten bij een themagroep en
deelnemen aan webinars. Alles bij elkaar biedt Velon een scala aan mogelijkheden voor
ontmoetingen en kennisdeling.

Lidmaatschap: wat biedt het je?
Als lid weet je dat Velon opkomt voor de belangen van de lerarenopleider. Een sterke
beroepsvereniging biedt de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld het ministerie onze visie en expertise
in te brengen. Als lid van Velon neem je gratis deel aan webinars en studiedagen en ontvang je
€ 100,- korting op deelname aan het Velon congres. Je kunt aansluiten bij themagroepen zoals
‘beginnende leraren’, ‘samen opleiden’ en ’toekomstbehendig opleiden’ of samen met enkele
collega’s een nieuwe themagroep starten. En tegelijk deze professionele ontwikkeling inzetten bij je
registratie als lerarenopleider. Dankzij leden ontwikkelt Velon en de beroepsgroep van
lerarenopleiders zich steeds verder. Voor €87,50 ben je een jaar lid. Scan de QR code,
meld je online aan of mail naar info@velon.nl. Graag tot ziens bij Velon!
Helma Oolbekkink, voorzitter Velon, namens bestuur en leden.

Let op! Deze prijzen zijn geldig in 2021. Aan de inhoud van deze ﬂyer kunnen geen rechten worden ontleend.

