PROFIEL AANVOERDER EN LEDEN VERSNELLINGSTEAM
Gezocht: Aanvoerders en leden voor versnellingsteams
onderwijsinnovatie met ICT
Eind 2018 start de uitvoering van het versnellingsplan voor onderwijsinnovatie met ICT, een
initiatief van Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF. Wij zijn op zoek
naar aanvoerders en leden van versnellingsteams, die de komende vier jaar een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de innovatie van het hoger onderwijs.

MEEDOEN AAN HET VERSNELLINGSPLAN?
Instellingen die serieuze ambities hebben op het gebied van een versnellingszone kunnen zich
aanmelden voor deelname aan een versnellingsteam. Voorwaarden voor deelname zijn:

•• Dat de instelling substantieel investeert in het thema van de versnellingszone waarin zij wil participeren (minimaal € 250.000 per jaar per thema voor een grote instelling; voor kleinere instellingen
gelden andere minimumbedragen, afhankelijk van de omvang van de instelling). Die investering
kan bestaan uit lopende initiatieven, of uit een nieuw op te starten programma of project.

•• Dat de instelling een expert voordraagt die op het gebied van de versnellingszone circa twee
dagen per maand beschikbaar is voor kennisuitwisseling, visievorming en het werken aan resultaten binnen het versnellingsteam. Het ligt voor de hand dat de leden van het versnellingsteam
ook binnen hun eigen instelling een grote verantwoordelijkheid hebben voor het verder brengen
van de innovatie.
Optioneel kunnen instellingen een aanvoerder voordragen voor een versnellingsteam. De aanvoerder
is de spil en daarmee ook het gezicht voor de versnellingszone. De aanvoerder vervult een voortrekkersrol, en zet samen met het versnellingsteam de koers uit. De aanvoerders van alle versnellingszones
zoeken naar samenhang in verschillende vraagstukken, en stemmen hun oplossingsrichtingen daarop
af. Om die rol goed te kunnen te vervullen, wordt van een aanvoerder wordt verwacht dat hij of zij
gemiddeld ten minste twee dagen per week beschikbaar is. De instelling ontvangt een vergoeding
van € 50.000 per jaar voor de inzet van een aanvoerder.

PROFIEL LEDEN VERSNELLINGSTEAMS
Leden van versnellingsteams zijn experts die ervaring hebben met het realiseren van verandering
binnen de eigen onderwijsinstelling. Zij zijn in staat om de behoeften van de eigen instelling in een
landelijke context te plaatsen.
De expert die wij zoeken

•• heeft commitment om verandering te realiseren op het thema van het versnellingsteam;
•• heeft ervaring met het thema van het versnellingsteam;
•• heeft een groot netwerk binnen de eigen instelling;
•• is een echte teamspeler, die bereid is tot delen en co-creëren;
•• stelt de belangen van studenten en docenten in het onderwijs voorop;
•• kan over de grenzen van de eigen instelling heen kijken en is gericht op landelijke samenwerking;
•• is in staat ontwikkelingen op het thema van de versnellingszone te vertalen naar concrete acties
en bruikbare resultaten voor het onderwijs.
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PROFIEL AANVOERDERS VERSNELLINGSTEAMS
Wij zoeken aanvoerders die ervaring hebben in het opereren in een dynamisch en complex
speelveld. De aanvoerder is koersvast, maar tegelijkertijd ook reflectief en flexibel. Hij of zij
is in staat landelijke oplossingen te vinden die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften
van de deelnemende instellingen.
De aanvoerder die wij zoeken

•• heeft ruime ervaring met het thema van het versnellingsteam en weet wat er speelt;
•• heeft visie op de ontwikkeling van het thema;
•• is inhoudelijk deskundig en en heeft een netwerk op het thema;
•• is een teambuilder die verbinding zoekt;
•• is bereid tot delen en co-creëren;
•• staat open voor vernieuwing, maar kijkt ook wat er al ontwikkeld is;
•• weet om te gaan met complexiteit, tegenstrijdigheid en onzekerheid;
•• opereert met visie, diplomatie en tact in veranderprocessen;
•• stelt de belangen van studenten en docenten in het onderwijs voorop;
•• kan over de grenzen van de eigen instelling heen kijken en is gericht op landelijke
samenwerking;

•• is in staat ontwikkelingen op het thema van de versnellingszone te vertalen naar
concrete acties en bruikbare resultaten voor het onderwijs.

PROCEDURE
We voeren gesprekken met potentiële aanvoerders tussen 1 en 9 oktober 2018. Gesprekken
met de potentiële leden voeren we tussen 15 en 26 oktober 2018. De beschikbaarheid van
uw kandidaat dient u aan te geven in het aanmeldformulier. Aanvoerders spelen een belangrijke
rol in het samenstellen van de versnellingsteams. Kandidaten voor het aanvoerdersschap
vragen we daarom de dagen tussen 15 en 26 oktober zoveel mogelijk vrij te houden.
In november of december zal een tweedaagse kick-off bijeenkomst plaatsvinden met alle
aanvoerders en leden van de versnellingsteams. Tijdens deze dagen maken de versnellingsteams
een start met het formuleren van hun visie en koers. Zodra de data hiervoor bekend zijn
informeren we de contactpersonen van de instellingen.
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