Opdracht Organisatieadviseur
Om de ambities van de vereniging te kunnen realiseren heeft VELON een opdracht voor een ervaren:

Organisatieadviseur
Over VELON
VELON, Vereniging Lerarenopleiders Nederland, is dé beroepsvereniging van lerarenopleiders. Het is
een vereniging voor en door lerarenopleiders. De doelen van de vereniging zijn:
- Het bevorderen van de kwaliteit van het opleiden van leraren, de individuele lerarenopleiders en de
beroepsgroep als geheel.
- Belangenbehartiging met betrekking tot de kwaliteit van het beroep.
VELON wil deze doelen bereiken, door:
- het organiseren en faciliteren van een platform voor ontmoeting van lerarenopleiders, waarbij
professionalisering en onderzoek centraal staan
- het oprichten en in stand houden van themagroepen
- het organiseren van congressen en studiedagen
- het beheer van het beroepsregister voor lerarenopleiders
- het uitbrengen van adviezen aan en het onderhouden van contacten met nationale en
internationale instituten, organisaties en verenigingen.

Organisatie VELON
De organisatie van VELON bestaat momenteel uit drie onderdelen:
1. Ledenorganisatie
2. Beroepsregister Lerarenopleiders BRLO
3. Project Doorontwikkeling BRLO (t/m december 2018)
Voor haar leden organiseert VELON activiteiten als het jaarlijkse congres en de studiedag, brengt het
Tijdschrift voor Lerarenopleiders uit en worden themagroepen gefaciliteerd. Er werken vijf
medewerkers voor VELON. Voor meer informatie ga je naar: www.velon.nl.
Het beroepsregister voor lerarenopleiders heeft als doel de bekwaamheid van lerarenopleiders te
onderhouden en te versterken. VELON organiseert de beoordelingsprocedures van de
registratieaanvragen. Er zijn drie VELON-medewerkers werkzaam voor reguliere werkzaamheden ten
behoeve van het register. Meer informatie over registratie vind je op www.BRLO.nl.
Om te komen tot een solide register met flexibele registratieroutes in een online-omgeving én met
een landelijke dekking, is een project ingericht dat gesubsidieerd wordt door het Ministerie van
OCW. Het project Doorontwikkeling Beroepsregistratie Lerarenopleiders loopt tot en met december
2018. Er zijn momenteel acht projectmedewerkers die nauw samenwerken met de VELON-
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medewerkers. Meer informatie over het project vind je op www.BRLO.nl.
De activiteiten van VELON vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur, bestaande uit
vrijwilligers.

Ambities VELON
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 gesprekspartner te zijn voor
personen en instanties in landelijke discussies.
Om deze doelen te bereiken is een verdere professionalisering van de vereniging nodig. Dit betreft
zowel professionalisering van de vereniging als organisatie, van het bestuur als de dienstverlening.
Parallel hieraan, zal eind 2018 de subsidie voor het project Doorontwikkeling Beroepsregistratie
Lerarenopleiders aflopen. Het jaar 2018 staat in het teken van de implementatie van de
projectopbrengsten in de staande organisatie.

Opdracht
Vanwege de hierboven genoemde ambities, het aflopen van de projectgelden en enkele personele
verschuivingen, staat 2018 in het teken van het ontwikkelen van een nieuwe VELON organisatie.
De organisatieadviseur heeft tot taak een, door het bestuur gedragen, organisatiemodel van de
toekomstige VELON organisatie op te leveren in juli 2018. Daarbij moet in kaart worden gebracht hoe
de toekomstige organisatie er uit gaat zien in termen van:
organisatiestructuur;
verantwoordelijkheden bestuur en medewerkers;
omvang bureau en profiel medewerkers;
financiën.
De voorbereiding op het nieuwe organisatiemodel is gepland vanaf september 2018.
De organisatieadviseur zal nauw samenwerken met de ambtelijk secretaris van VELON, de
projectleiding en de voorzitter van het VELON bestuur.
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Profiel
VELON zoekt een enthousiaste en bevlogen organisatieadviseur die de verschillende onderdelen van
de vereniging doorziet en kan adviseren over de inrichting van de toekomstige organisatie.
De organisatieadviseur die wij zoeken:
heeft een relevante WO-opleiding gevolgd;
heeft aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een organisatiestrategie en het
uitbrengen van een advies hierover;
heeft oog voor de inhoud en kan op basis daarvan adviseren over organisatie, juridische,
financiële en arbeidsrechtelijke vraagstukken;
is bestuurlijk sensitief en is bekend met het werken met verenigingen en
vrijwilligersorganisaties;
heeft affiniteit en bekendheid met lerarenopleiders, opleidingsinstituten en -scholen en
vertegenwoordigende organisaties;
kan besluitvormingsprocessen goed inrichten en begeleiden;
is communicatief vaardig richting bestuur, collega’s en externe partners.

Voorwaarden
Het betreft een opdracht op basis van ZZP. De opdracht loopt tot uiterlijk augustus 2018.
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk.

Procedure
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door vóór 19 april 2018 een uitgebreid
cv en een offerte, voorzien van plan van aanpak, planning en prijsopgaaf, te sturen aan Femke
Timmermans, ambtelijk secretaris van VELON: femke.timmermans@velon.nl.
Bij vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Hans Nederkoorn (projectleider;
h.nederkoorn@velon.nl) of Femke Timmermans.
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