
Profiel ledenraadslid 

De NVO stelt een ledenraad in. Bent ú het betrokken NVO-lid dat samen met 24 anderen de koers 

van de vereniging uit zet? Stel u dan kandidaat voor onze ledenraad.  

De ledenraad is het hoogste beleids- en besluitvormend orgaan van de NVO. Als lid van de ledenraad 

bepaalt u samen met uw mederaadsleden wat de NVO wil bereiken, voor zijn leden en voor de 

maatschappij als geheel. De leden van de NVO werken immers aan opvoeding en ontwikkeling en 

staan daarmee in het hart van de samenleving. Juist omdat het terrein zo breed is en de middelen, 

tijd en geld, relatief beperkt, vergt dat van ledenraadsleden dat zij prioriteiten weten te stellen en 

focus weten te bewaren.  

De ledenraad bestaat uit maximaal 25 personen, die rechtsreeks worden gekozen door de leden van 

de NVO. Ledenraadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn één keer 

herbenoembaar. Alle gewone NVO-leden kunnen zich verkiesbaar stellen, met uitzondering van 

studentleden. 

Competenties 

Als lid van de ledenraad denkt u vóór alles in het belang van de vereniging als geheel en de leden als 

collectief. U handelt zonder last of ruggenspraak en bent in staat om, als dat nodig is, óver uw eigen 

individuele belang heen te kijken. U weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en kunt 

over de grenzen van het hier en nu denken. En het belangrijkste van alles: u hebt hart voor de 

pedagogiek en voor de NVO. Het is een pré als u inzicht hebt in politieke, bestuurlijke en 

maatschappelijke verhoudingen en als u over een voor de NVO relevant netwerk beschikt.  

U stelt zich kandidaat op grond van het domein waarop u werkt (onderwijs, jeugdhulp, langdurige 

zorg of ggz) of op grond van uw werksituatie (loondienst of vrijgevestigd).  

 

Wat gaat u doen?   

De ledenraad komt tenminste drie keer per jaar bij elkaar; idealiter is er daarnaast een bijeenkomst 

met leden, bestuur en bureau om met elkaar van gedachten te wisselen over voor de NVO 

belangrijke ontwikkelingen en over wat dit voor de NVO betekent. U beschikt over voldoende tijd om 

de bijeenkomsten voor te bereiden en er actief aan deel te nemen.  

De ledenraad stelt het jaarplan, de begroting en de contributietarieven voor het komende boekjaar 

vast en keurt het jaarverslag en de jaarrekening van het afgelopen boekjaar goed.  De ledenraad stelt 

daarnaast regelingen en reglementen vast die op elk afzonderlijk lid van toepassing zijn. Denk daarbij 

allereerst aan de NVO-beroepscode, maar ook aan registratie- en accreditatiereglementen. De 

ledenraad stelt in voorkomende situaties ook wijzigingen in de statuten vast. Belangrijke 

koerswijzigingen, inhoudelijk of meer organisatorisch, worden ook ter besluitvorming aan de 

ledenraad voorgelegd. Een actueel vraagstuk is bijvoorbeeld de loskoppeling van lidmaatschap en 

registratie. Tenslotte benoemt, schorst en ontslaat de ledenraad NVO bestuursleden.  

Locatie van de vergaderingen is in principe Utrecht, op het kantoor van het NVO-bureau. Over het 

algemeen vinden de vergaderingen ’s avonds plaats, van 18:00 – (uiterlijk) 21:00 uur.  

Wat wij bieden 

De NVO is een dynamische vereniging die volop in ontwikkeling en in beweging is, in een complex 

krachtenveld. Als lid van de ledenraad doet u unieke bestuurlijke ervaring op én kunt u uw ervaring 

benutten ten gunste van het collectief. Een functie als deze daagt u uit, brengt u in aanraking met 

nieuwe vragen en ontwikkelingen en verrijkt uw curriculum vitae. U kunt de vergaderingen 



desgewenst opvoeren voor uw herregistratie. De NVO biedt de mogelijkheid van toegepaste 

scholing. Er is een vacatie- en reiskostenvergoeding. 

 

Aanmelding 

Is uw belangstelling gewekt? Stuur dan uiterlijk 25 maart a.s. bijgevoegd format in. U beschrijft 

daarin wie u bent, waar u werkt, waarom u zich kandidaat stelt en  wat u als lid van de ledenraad zou 

willen bewerkstelligen. Uw motivatie en foto zullen op de NVO-site worden geplaatst.  

Procedure en doorlooptijd 

Alle kandidaten worden getoetst door de kiescommissie. Deze commissie bestaat uit drie personen. 

De commissie toetst niet inhoudelijk, maar procedureel: voldoen de kandidaten aan de eisen om zich 

kandidaat te stellen?        

De bedoeling is dat de kandidatenlijst vanaf 24 april a.s. bekend wordt gemaakt en wordt 

gepubliceerd op de site van de NVO. De feitelijke verkiezing gaat direct daarna, vanaf 25 april 2018 

van start en duurt tot 11 mei 2018.  De kiescommissie maakt in de week van 21 mei (NB 21 mei is 

tweede pinksterdag) de uitslag bekend. De ledenraad wordt vervolgens in de week van 25 mei 2018 

geïnstalleerd. De eerste ledenraadvergadering is dinsdagavond 21 juni 2018. 

  

Meer informatie 

In artikel 18 t/m 23 van de Statuten en artikel 11 t/m 20 van het huishoudelijk reglement vindt u 

meer informatie over de ledenraad en de verkiezings- en benoemingsprocedure.  

 

Op de website vindt u deze en andere informatie via https://www.nvo.nl/over-de-

nvo/organisatie/ledenraad.aspx.  

 

Heeft u verder nog vragen over de ledenraad of over de kandidaatstelling: u kunt ook een mail sturen 

naar ledenraad@nvo.nl.     

 

 

 

 


