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Vacature Bestuursleden Vereniging van Lectoren (VvL) 

 

Vanwege het vertrek van de voorzitter en uitbreiding van het bestuur is de Vereniging van 
Lectoren (VvL) op zoek naar  

 

3 bestuursleden 
 

Het betreft vooralsnog de functies van algemene bestuursleden, die algemeen inzetbaar zijn op de 
thema’s waar de VvL op inzet.  

 

De functie van VvL-bestuurslid houdt in dat je: 

• Actief meedenkt en doet aan de overleggen van het bestuur en de kwaliteitskring en de 
algemene (jaar)vergaderingen 

• Meedenkt over en een bijdrage levert aan diverse relevante onderwerpen van de 
vereniging of ontwikkelingen die lectoren betreffen 

• Waar nodig de voorzitter, secretaris en penningmeester ondersteunt 
• Back-up bent bij het (tijdelijk) wegvallen van de voorzitter of de secretaris  
• Deelneemt aan de overleggen met gesprekspartners van de VvL (zoals de Vereniging 

Hogescholen en Regieorgaan SIA) en waar nodig deelneemt aan vergaderingen van de 
gesprekspartners en hier ook een actieve bijdrage aan levert 

• Proactief thema’s aandraagt en op de bestuursagenda van de vereniging zet 
• Collegiaal samenwerkt met de andere bestuursleden. 
• De algemene ledenvergadering bepaald jaarlijks welke vrijwilligersvergoeding wordt 

uitbetaald. 

 

Activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden: 

• Meermaals jaarlijkse kwaliteitskringgesprekken met de leden (thematische gesprekken) 

• Een-op-een gesprekken met onze leden, een open oor voor vragen en meedenken met 
leden 

• Eenmaal jaarlijks ontwerpen, uitzetten en analyseren van een survey of ander onderzoek 
over een thema dat (de positie/functie van) lectoren betreft 

• Tweemaal jaarlijks de publicatie van de VvL-nieuwsbrief 

• Eenmaal jaarlijks een ALV 

• Eenmaal jaarlijks een heidag met het bestuur 

• Deelname aan nationale conferenties over thema’s die lectoren, lectoraten en/of 
praktijkgericht onderzoek betreffen 

• Diverse gesprekken met relevante stakeholders. 

 

http://www.lectoren.nl/
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Thema’s die op dit moment spelen: 

• Verbetering van kwaliteit van praktijkgericht onderzoek in lectoraten 
• Impact en doorwerking van praktijkgericht onderzoek en het werk van lectoren/lectoraten 
• Positie, perspectief en contracten van lectoren 
• Promoveren in lectoraten (PhD en PD) 
• Algemene belangen van lectoren aan hogescholen. 

 

Kennis en vaardigheden die je als algemeen bestuurslid nodig hebt: 

• Je bent lector 
• Je bent (bereid om) lid (te worden van) de VvL 
• Je hebt passie voor het lectorschap en het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen 
• Je hebt affiniteit met algemene belangen die lectoren betreffen 
• Je bent bereid om een actieve bijdrage aan de VvL te leveren 
• Je zoekt graag de samenwerking met andere lectoren  
• Je kunt beleidsmatig denken 
• Je kunt snel schakelen, zowel op inhoud als ook op het proces.  

 

Procedure 

Sluiting: 28 februari 2023 

Geschikte kandidaten worden voor een (online) gesprek met het huidige bestuur uitgenodigd. 
De gesprekken zullen plaatsvinden op 20 maart 2023. 

Na de selectie zal het nieuwe bestuur gezamenlijk de taakverdeling bepalen. Ook zullen de rollen 
van voorzitter, secretaris en penningmeester (deels) nieuw worden bezet.  

De nieuwe bestuursleden en de (nieuwe) rolverdeling zullen tijdens de ALV op 20 april ter 
goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.  

Interesse? Stuur een e-mail met je CV en een korte motivatie naar secretaris@lectoren.nl. 
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