Vacature commissielid professionalisering.
De doelstelling van de commissie professionalisering is het bevorderen van de deskundigheid en
professionaliteit van de remedial teacher door passende scholing en bijscholing aan te bieden.
Activiteiten:
•
•
•

Organiseren van landelijke en regionale studiebijeenkomsten en congressen
Ondersteuning van de regio's wat betreft themakeuze en de keuze van sprekers of trainers
Onderhouden van de contacten met de commissie Registratie en Accreditatie over het
aanbod van kwalitatieve scholing die getoetst wordt aan het accreditatiereglement.

Ben jij de juiste persoon die de kennis en ervaring heeft binnen één van de specialismen? Meld je
dan aan voor deze functie!
Wil je meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met Annemarie Laseur, voorzitter
commissie professionalisering van de LBRT.

Profiel commissielid professionalisering
Kennis
• Bij voorkeur geregistreerd lid (VO) van de LBRT.
• Weet wat speel in de markt t.a.v. nieuwe ontwikkelingen op gebied van methodes,
publicaties e.d.
• Vindt het leuk en heeft interesse om zich in te zetten om studiedagen, workshops e.d. te
organiseren
• Heeft kennis van de LBRT en wil hierin investeren
Kwaliteiten en vaardigheden
• Is enthousiast, energiek, geduldig
• Kan goed samenwerken, is doelgericht, open en kritisch.
• Beschikt over goede gespreksvaardigheden
• Kan goed organiseren en delegeren
• Is zelfstandig en weet van aanpakken
• Zorgt voor kennisoverdracht voor bestuursleden, commissieleden en leden

Wat levert het jou op?
• Je hebt contact met andere professionals
• Je werkt buiten je eigen beroepspraktijk
• Je functioneert op bestuurlijk niveau
• Je bent in contact met partijen buiten de LBRT en hebt de kans je netwerk uit te breiden
• Je haalt voldoening van het werk als vrijwilliger voor een goed doel
• Je draagt kennis over aan (startende) RT’ers kennis over te kunnen dragen
Invulling:
De commissie komt ten minste 4 x per jaar bijeen en organiseert cursussen, masterclasses,
studiedagen en congressen.
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