
 

 

 

 

 
Vacature voorzitter 
De Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen 
(NVON) is op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Onder leiding van de huidige voorzitter heeft de NVON een grote vlucht genomen 
en heeft naast ledengroei ook groei laten zien in nationale en internationale 
contacten met beroepsverenigingen, vakbonden, politiek en overheid. 
Als voorzitter ben je als een spin in het web en komen er vele lijnen bij je 
samen. Je bent een belangrijke factor als primus inter pares in een goed 
samenwerkend bestuur. 
 
De NVON 
De NVON is een actieve vakvereniging die zich inzet voor de positie van het 
natuurwetenschappelijk- en technisch onderwijs. Ook behartigt de vereniging de 
belangen van docenten en technisch onderwijsassistenten die in dit onderwijs 
actief zijn of zijn geweest. 
De NVON is als lid van de FvOv naast vakvereniging ook een vakbond. 
De NVON onderhoudt vele contacten met zusterverenigingen in binnen- en 
buitenland, andere onderwijs gerelateerde instanties en de landelijke politiek. 
 
Algemene functie-eisen 
De beoogd voorzitter heeft: 

 betrokkenheid bij het natuurwetenschappelijk onderwijs; 
 een academisch (hbo/universitair) natuurwetenschappelijk werk- en 

denkniveau; 
 affiniteit met techniek; 
 goede communicatieve vaardigheden en een breed netwerk binnen en 

buiten de NVON; 
 het vermogen bruggen te bouwen; 
 leidinggevende kwaliteiten; 
 aantoonbare bestuurlijke ervaring; 
 een proactieve houding, 
 een hoge mate van zelfstandigheid en doelgerichtheid. 

 
Je belangrijkste eigenschap is dat je de doelen waarnaar de NVON streeft altijd 
voor ogen hebt, bij alles wat je doet. Als je actief lesgeeft is dat een pré. 
Als voorzitter maak je deel uit van het algemeen bestuur. Voor de meer 
operationele zaken werk je samen met het dagelijks bestuur, dat op dit moment 
bestaat uit vier personen.  
De werkzaamheden zijn gevarieerd en breed. Je wordt uiteraard grondig 
ingewerkt. Daarvoor is een jaar uitgetrokken. 



 
Wat heeft de NVON te bieden 
De NVON biedt een prima platform met betrokken leden om je actief in te zetten 
voor het natuurwetenschappelijk- en techniekonderwijs. Je zult als gezicht van 
de vereniging nieuwe contacten kunnen leggen en op allerlei conferenties komen 
(in binnen- en buitenland). De NVON biedt ook de kans om actief te zijn op 
gebieden die niet direct raakvlakken hebben met het onderwijs.  
 
De NVON biedt de mogelijkheid om (een deel van) de uren besteed aan het 
voorzitterschap in de bestaande onderwijsbetrekking, te vergoeden aan de 
school waar je werkzaam bent. De omvang hiervan zal in het vervolgtraject 
besproken worden. 
 
Procedure benoeming 
De algemene vergadering kiest haar voorzitter. Met de kandidaten zal een 
gesprek worden gevoerd door een kleine kiescommissie. De commissie doet een 
voorstel namens het algemeen bestuur aan de algemene vergadering. 
Het staat ieder lid vrij om zichzelf buiten deze procedure om kandidaat te stellen 
voor het voorzitterschap conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement. 
We streven ernaar de kandidaat-voorzitter op de komende algemene vergadering 
op 18 april 2018 voor te kunnen stellen. De feitelijke benoeming is voorzien op 
de algemene vergadering van 2019. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende taak? Schriftelijke reacties en vragen 
naar aanleiding van deze advertentie kunnen gestuurd worden naar 
hoofdbureau@nvon.nl. 
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