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Uitnodiging

De afgelopen jaren heeft u 
de ontwikkeling kunnen 
waarnemen van opleiding en 
training en tegelijkertijd het 
streven naar excellente 
kwaliteit. De Nederlandse 
Vereniging van Opleidings
functionarissen stimuleert 
deze ontwikkelingen door het 
toekennen van drie op- 
leidings-onderscheidingen.

Deze zijn bestemd voor 
opleiders m/v in het 
Nederlandse taalgebied die 
een opmerkelijke prestatie 
hebben geleverd of zich 
jarenlang voor het opleiden 
verdienstelijk hebben 
gemaakt.

Heeft u één of meer 
opmerkelijke prestaties 
geleverd of kent u een 
opleider die dat heeft gedaan 
of weet u een persoon die van 
grote waarde is (geweest) voor 
de ontwikkeling van het 
opleiden in het Nederlandse 
taalgebied? Stel haar of hem 
dan kandidaat voor een 
opleidings-onderscheiding.

Toekenning

De opleidings-onderschei- 
dingen worden toegekend 
door een deskundige jury en 
worden ter beschikking 
gesteld door de Nederlandse 
Vereniging van Opleidings
functionarissen.
De onderscheiding wordt 
toegekend aan een persoon. 
De toegekende 
onderscheidingen zijn 
eerbewijzen, geen 
geldprijzen.

1. De aanmoedigings- 
onderscheiding (AO), die is
bestemd voor beginnende 
veelbelovende opleiders, die 
een opmerkelijke prestatie 
hebben geleverd in de vorm 
van een boek, een scriptie, 
een serie artikelen, een 
methodiek of soortgelijke 
prestaties.

2. De verdienste-onder- 
scheiding (VO) Deze is 
bestemd voor opleiders die 
zich gedurende een langere 
periode door hun prestaties,

Voor de onderscheiding 
komen in aanmerking 
personen die op een of meer 
van de volgende terreinen 
werkzaam zijn (geweest):

•  opleidingsbeleid;
•  beheer en organisatie van 

opleidingen;
•  onderzoek en ontwikkeling;
•  uitvoering;
•  begeleiding en organisatie

ontwikkeling via 
opleidingen;

•  of een ander relevant 
opleidingsgebied.

door promotie, door ontwikke
ling of anderszins verdienste
lijk hebben gemaakt voor het 
opleiden in het Nederlandse 
taalgebied.

3. De opleidings-onder
scheiding (0 0 ). Deze 
onderscheiding wordt 
uitgereikt en is bestemd voor 
opleiders van wie de presta
ties en de verdiensten van 
groot belang zijn voor de 
nederlandstalige opleidings- 
wereld en waarbij sprake is 
van maatschappelijke relevantie.

Drieopleidings-
onderscheidingen



Jury Spelregels Hoe doet u mee?

De jury bestaat uit tien 
deskundigen. Zij jureren de 
prestaties, de verdiensten en 
de persoon en kennen de 
onderscheidingen toe aan 
kandidaten die aan de gestel
de kwaliteitscriteria voldoen.

In de jury hebben zitting:
Dr. J. Schouten - directeur van 
Schouten & Nelissen Recove- 
ry B.V. te Zaltbommel en 
voorzitter van de jury.
R. Bloemhof - internationaal 
trainer/consultant bij Duphar 
B.V. te Weesp en bestuurslid 
van de Nederlandse Vereni
ging van Opleidings
functionarissen te Loenen.
B.J. van Bommel - opleidings
functionaris bij Goudse 
Verzekeringen te Gouda.
M. De Cock - hoofd 
personeelsontwikkeling bij 
Volvo Europa Truck N.V. te 
Gent (België)
Mw. Drs. M. Lindeboom- 
Biesheuvel - opleidingsdes- 
kundige bij de Nederlandse 
Philips Bedrijven B.V. te 
Eindhoven.
Dr. W.F.G. Mastenbroek- 
partner/adviseur bij de 
Holland Consulting Group te 
Amsterdam.
Drs. F.R. Oomkes - universitair 
docent bij de Landbouwuni
versiteit te Wagen ingen. 
A.A.M. Rijkers - adviseur/ 
trainer bij Travers te Baarn. 
Mw. Drs. C.J.M. Vorselen - 
opleidingsfunctionaris bij het 
Directoraat Generaal van de 
Arbeid te Voorburg.
Prof. Dr. D. Vloeberghs - 
docent aan de Universiteit 
Antwerpen, de KU te Leuven 
en professor aan de 
UFSIA-managementschool.

De toekenning van de 
onderscheidingen wordt in 
een juryrapport toegelicht. Dit 
juryrapport wordt gepubli
ceerd in DESKunde, het be
roepsblad van de vereniging.

•  Alleen prestaties van 
personen die nog niet 
eerder zijn bekroond of niet 
tegelijkertijd meedingen in 
soortgelijke activiteiten 
kunnen in aanmerking 
komen voor een 
onderscheiding.

•  Inzenders kunnen perso
nen en organisaties zijn.

•  Meedingen naar een 
opleidings-onderscheiding 
kan alleen door individuen.

•  De inzender bepaalt naar 
welke opleidings-onder
scheiding hij of zij meedingt 
of laat meedingen. Bij twijfel 
bepaalt de jury of de 
kandidaatstelling voor de 
opgegeven onderschei
ding terecht is.

•  Inzendingen dienen 
uiterlijk 11 september 
1989 in het bezit van het 
secretariaat te zijn.

•  Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.

•  In alle gevallen waarin deze 
regels niet voorzien beslist 
het dagelijks bestuur van 
de jury.

Formulieren en instructies 
voor deelname kunt u 
bestellen door middel van 
onderstaande coupon of 
telefonisch bij het secretariaat 
van de vereniging 
(05765-1733).

Uitreiking
onderscheidingen

De prijsuitreiking vindt plaats 
op 17 november 1989 tijdens 
het symposium "Opleidings
inspanning en bedrijfspresta- 
ties” dat wordt gehouden in 
Ede.

Nadere informatie

Als u meer wilt weten kunt u 
terecht bij het secretariaat van 
de vereniging.

Het adres:
Dalenk 7a, 7371 DE Loenen. 
Tel.: 05765-1733. 
Contactpersoon: Mw. Syta 
Hammink.

AANVRAAG DEELNAMEFORMULIEREN 
OPLEIDINGS-ONDERSCHEIDINGEN1989
Stuur m ij... deelnameformulier(en).
Naam: ...........................................................................................
Adres: ...........................................................................................
Postcode/Woonplaats: ..................................................................

Tel. nummer privé: ........................................................................
Tel. nummer bedrijf: ....................................................................
Datum: ..........................................  Handtekening:

Inzendingen dienen uiterlijk 11 september 1989 in het bezit van 
de jury te zijn.



Activiteiten

Nederlandse Vereniging van 
Opleidingsfunctionarissen

Doel en Doelgroep

De vereniging werd op 9 juni 
1972 opgericht met als doel: 
werken aan de bevordering 
van vakkennis en 
vakbekwaamheid van de 
opleider en het versterken van 
de eigen professionaliteit. De 
leden zijn lid op persoonlijke 
titel. Zowel beginnende als 
zeer ervaren opleiders zijn lid, 
mannen en steeds meer 
vrouwen.
De doelgroep is zeer divers 
werkzaam bij of ten behoeve 
van het bedrijfs
leven, de Overheid of 
dienstverlening in allerlei 
opleidingsfuncties (trainers, 
instructeurs, vakdocenten, 
cursusontwikkelaars, 
opleidingsadviseurs, 
opleidingscoördinatoren, 
opleidingsmanagers, enz.)

Netwerk

Lid van de IFTDO 
(International Federation of 
Training and Development 
Organizations), waarbij 
verenigingen uit ca. 80 landen 
en ongeveer 100.000 
beroepsgenoten zijn 
aangesloten.
De vereniging maakt tevens 
deel uit van het European 
NetWork of Trainers 
Associations (ENTA) en is 
aangesloten bij het NIVE.

De activiteiten van de
vereniging zijn o.a.

•  Studiedagen: deskundig- 
heidsbevorderings- en 
actuele thema’s.

•  Projectgroepen: hierin 
worden op verzoek van het 
bestuur vakterreinen 
verkend en daarna aan de 
totale vereniging 
gepresenteerd.

•  Werkgroepen: deze 
ontstaan op initiatief van de 
leden en hebben ten doel 
verdieping en
ervaringsuitwisseling op een 
gekozen vakthema of 
werkterrein.

•  Uitgave van het 
beroepsblad DESKunde.

•  Info-markt: een jaarlijkse 
ontmoeting van leden en 
niet-leden tijdens een 
opleidingsbeurs met 
lezingen, workshops, e.d.

•  Seminars en symposia.
•  Internationale bijeen

komsten met vakgenoten.

Een actief lidmaatschap betekent voor u als opleider: 
lid zijn van een groot nationaal en internationaal netwerk 
van opleiders.

Een
postzegel 

is niet 
nodig

Nederlandse Vereniging van 
Opleidingsfunctionarissen

Antwoordnummer 281

7340 WJ Loenen

Algemene gegevens

Secretariaat:
Dalenk 7a, 7371 DE Loenen 
telefonisch bereikbaar: 
05765-1733.

Contributie:
Met ingang van 1 januari 1989 
vastgesteld op f  225,- per jaar 
(inclusief abonnement op 
DESKunde).

Begunstigers:
Bedrijven, instituten en 
bureaus die de vereniging 
steunen met een jaarlijkse 
bijdrage.



Het kunstwerk met een replica voor de 
ontvanger van de opleidingsonder- 
scheiding.

De opleldingsonderscheiding

Deze onderscheiding wordt uitgereikt en is bestem d voor 
opleiders van wie de prestaties en verdiensten van groot 
belang zijn voor de Nederlandstalige opleidingswereld en 
waarbij sprake is van maatschappelijke relevantie.
Deze onderscheiding wordt jaarlijks aan één persoon 
toegekend.

De winnaar van deze onderscheiding heelt zich doen ken
nen als een ambassadeur van het vak. Ondermeer door b ij
dragen in tal van publicaties heelt h ij b ijgedragen aan de 
hoogwaardige kwaliteit die ons werk kenmerkt. Steeds is h ij 
op zoek naar de kern van ''leren" en de bijdrage die "oplei
den" daartoe kan leveren. De integratie van opleiden en 
bedrijfskundig  opereren is een van zijn vruchtbare b ijd ra
gen.

Wij spreken over iem and die steeds, jarenlang een funda
mentele prikke l geeft tot opleidingskwaliteit, een waarlijk 
kampioen van onze professie.

De ju ry heeft aan deze vakman de opleidingsonderschei- 
ding 1989 toegekend. Zijn naam: J. Kessels.

Joseph Kessels

DESKUND E novem ber 1989

Het kunstwerk speciaal 
gemaakt voor de opleidings- 
onderscheiding.
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