
 

 

De BAB is per 1 maart 2023 op zoek naar een nieuwe voorzitter  

die een bijdrage wil leveren aan de erkenning, waardering en facilitering  

van academische geschoolde leerkrachten in het primair onderwijs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Beschikbaarheid gevraagd voor 4-6 uur per week voor je taken  

als BAB voorzitter; 

• Leiding geven aan een kleine, overzichtelijke vereniging;  

• Een vrijwilligersvergoeding van €150 per maand; 

• De mogelijkheid om je onderwijsnetwerk aanzienlijk te verbreden  

en te vergroten.  



 
 

 

Functieomschrijving 
 

Heb je de ambitie om academisch geschoolde leerkrachten duidelijk te positioneren in het 

primair onderwijs? Wil je leiderschaps- en bestuurskwaliteiten ontwikkelen als voorzitter van 

een actieve vereniging?  

 

Over de BAB 

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) verbindt en verenigt academische 

basisschoolleerkrachten met als doel elkaar te inspireren, wetenschappelijke kennis en 

werkervaring te delen en om een belangrijke gesprekspartner te zijn voor belanghebbende 

partijen.  

Per 1 maart 2023 is de BAB op zoek naar een nieuwe voorzitter.  

 

De voorzitter werkt samen met de BAB-bestuursleden aan de volgende doelstelling:  

 

 

 

 

 

 

 

Wat ga je doen als voorzitter? 

• Je verbindt academische leerkrachten in een betekenisvol netwerk. 

• Je onderhoudt contact met strategische partners in het onderwijsveld, op 

verschillende niveaus. 

• Je promoot en stimuleert een cultuur waarin diversiteit in onderwijsteams optimaal 

benut wordt, waarbij het academische denken en een onderzoekende houding 

gestimuleerd wordt. 

• Je signaleert en je kan inspelen op actuele onderwijsthema’s relevant voor de 

ontwikkeling van de academische geschoolde leerkracht. 

• Het voorbereiden en voorzitten van de driewekelijkse vergaderingen en de circa 

vierjaarlijkse beleidsdagen per jaar met het BAB-bestuur. 

 

 

  

Academische leerkrachten worden zó ingezet, dat hun vaardigheden en kennis 

optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs 

aan leerlingen in de eigen klas, op de school, binnen het bestuur of in de 

onderwijssector. 
 



 
 

 

 

Wat vragen we van jou?  

• Je bent in staat het bestaande netwerk te onderhouden en nieuwe contacten aan te 

boren voor het BAB-netwerk; 

• Je bent 4-6 uur per week beschikbaar als aanspreekpunt voor belanghebbende 

partijen en geeft leiding aan het BAB bestuur; 

• Je beheert een diverse portefeuille van onderwijs gerelateerde projecten en 

partners; 

• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau; 

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden; 

• Aantoonbare affiniteit als academische leerkracht in het primair onderwijs is een pré;  

• Affiniteit hebben met sociale media zoals LinkedIn en Twitter is een pré. 

 

Dit bieden we jou:  

• De mogelijkheid om je op persoonlijk en professioneel vlak verder te ontwikkelen; 

• Het opzetten en uitbreiden van een groot onderwijsnetwerk bestaande uit diverse 

actoren; 

• Het opdoen van ervaring op het gebied van bestuur en leiderschap; 

• Een (maximale) vrijwilligersvergoeding van €150,- per maand; 

• Een perspectief op diverse loopbaanmogelijkheden in het onderwijs.   

 

Heb je interesse in bovenstaande functie? Stuur dan vóór 23 januari 2023 een motivatiebrief 

en CV naar info@bab.nl. 

 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de huidige 

voorzitter, Elke Mulder, via elke@bab.nl.  
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