
 

 

 

Vacature online mentor  
 

Het ChristenUnie Opleidingscentrum heeft als doel een krachtige politieke vertegenwoordiging van de 

ChristenUnie te bevorderen. Dit doet het Opleidingscentrum door: 

1. zowel huidige als potentiële vertegenwoordigers te helpen hun kennis en vaardigheden te 

ontwikkelen. 

2. lokale afdelingen en provinciale unies te ondersteunen d.m.v. opleidingen 

3. leden toe te rusten waardoor ze overtuigde stemmers en ambassadeurs voor de ChristenUnie 

worden. 

 

Kenmerkend voor het ChristenUnie Opleidingscentrum is de toerusting tot herkenbare ChristenUnie-

vertegenwoordigers in alle opleidingen. 

 

De cursussen worden gegeven door medewerkers van de ChristenUnie en docenten/trainers die op 

vrijwillige basis beschikbaar zijn.  

 

Vanaf september 2015 werkt het Opleidingscentrum met ‘Het Nieuwe Leren’. Elke module (cursus) 

binnen Het Nieuwe Leren combineert de vertrouwde cursusbijeenkomsten met online leren en leren in 

de praktijk. Door deze mix wordt de praktijk van de deelnemer het leerproces ingetrokken, waardoor 

de leeropbrengst hoger wordt. Hier is nog veel meer over te vertellen, bekijk bijvoorbeeld de korte 

video over “Het nieuwe leren”.  

Elke module bevat 4 à 5 leertaken die de deelnemer binnen acht weken moet afronden. Twee weken 

na het startmoment is er een bijeenkomst van één of twee dagdelen, waarbij een trainer of docent 

bepaalde stof doorneemt met de groep. Elke module heeft een online mentor die cruciaal is voor de 

voortgang van het leerproces van de deelnemers binnen de module.  

 

Taken van de online mentor 

 Persoonlijk contact met de deelnemers opbouwen via de online leeromgeving en de online 

contacten tussen deelnemers stimuleren.  

 De ingeleverde leertaken beoordelen en voorzien van positief geformuleerde feedback. 

 Vraagbaak zijn voor de deelnemers. Een mentor hoeft niet op alle inhoudelijke vragen 

antwoord te kunnen geven, hij of zij kan vragen zo nodig doorspelen naar de docent/trainer.  

 Deelnemers motiveren en stimuleren bij de voortgang.  

 Aanwezig zijn bij de cursusbijeenkomst en hier de deelnemers motiveren voor het vervolg van 

de module. 

 

Profiel 

We zoeken mensen die 

 lid zijn van en een warm hart hebben voor de ChristenUnie 

 ervaring hebben in een politieke of bestuurlijke functie 

 kennis van en ervaring hebben met de inhoud van de betreffende module  

 door middel van online contact in staat zijn deelnemers te motiveren en kennis en ervaring te 

delen. 

 schriftelijke ingeleverde leertaken kunnen beoordelen vanuit de leerdoelen van de moduele en  

feedback op een positieve manier kunnen formuleren 

 het leuk vinden te werken met en in een online leeromgeving  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vi2BQEkaU6w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vi2BQEkaU6w&feature=youtu.be


Wat wij bieden: 

 boeiende samenwerking met de medewerkers van de ChristenUnie 

 de gelegenheid om mee te bouwen aan een sterke ChristenUnie 

 een introductie in onze online leeromgeving itslearning   

 ondersteuning bij praktische en inhoudelijke vragen  

 een jaarlijkse bijeenkomst met andere online mentoren  

 een vrijwilligersvergoeding incl. reiskostenvergoeding 

 

Als je hier enthousiast van wordt komen we graag met je in contact om door te spreken over de 

mogelijkheden. Ook als je vragen hebt of twijfelt over jouw inzetbaarheid: bel!  

Je kunt bellen (033 – 422 6969) of mailen naar Rieke Elsenbroek. 

 

 

mailto:riekeelsenbroek@christenunie.nl

