Wat doet een bestuurslid van de LBRT?
Lijkt het je leuk om je in te zetten bij het bestuur van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial
Teachers? Bij ons kun je zinvol bestuurswerk doen met veel voldoening. Je stapt in een bestuur met
een positieve en toekomstgerichte drive. Je werkt mee aan de verdere uitbouw van de LBRT: als
organisatie, maar ook als belangenbehartiger van de Remedial Teacher.
De taken:
ü Vaststellen, uitvoeren en uitdragen van beleid van de LBRT.
ü Samenwerken met de directeur, de commissies LBRT en externe partners.
ü Bijdragen aan verder professionalisering van de LBRT.
ü Belangen behartigen voor de remedial teacher, remedial teaching op de kaart zetten
ü Ondersteuning van de vrijwilligers en de organisatie van activiteiten.
ü Als bestuurslid vergader je maandelijks. Bestuursvergaderingen verlopen in een positieve
sfeer, waarin we het niet per definitie altijd eens hoeven te zijn met elkaar.
Wat vragen wij:
ü Je hebt grote affiniteit met onderwijs en in het bijzonder remedial teaching.
ü Ervaring als bestuurder in een vereniging of een andere non-profit organisatie.
ü Een breed netwerk in het onderwijsveld en deze ook willen en kunnen inzetten.
ü De drive en expertise hebben om bij te dragen aan de doorontwikkeling en
professionalisering van de vereniging.
ü Bij voorkeur expertise op één van de volgende gebieden:
o Communicatie/marketing: Je probeert de vereniging zoveel mogelijk in het nieuws te
krijgen en zo de zichtbaarheid te vergroten. Heeft ervaring op het gebied van ledenen fondsenwerving en kan inhoudelijk een bijdrage hieraan leveren.
o Onderwijs: als bestuurslid heb je kennis van de nieuwste inzichten op het gebied van
onderwijs. Je weet wat er speelt en welke partijen een rol spelen. Bereid je netwerk
in te zetten voor de doelen van de vereniging.
o Juridisch/HRM: Je hebt kennis van de juridische regelgeving waar een vereniging mee
te maken krijgt en/of kennis van de regelgeving voor remedial teachers in scholen en
als praktijkhouders.
Wat levert het je op?
ü Je vergroot je professionele netwerk.
ü Je levert een bijdrage aan het versterken van het onderwijs in Nederland door je sterk te
maken voor het aanbieden van onderwijs op maat en kansen voor iedere leerling.
ü Je haalt voldoening uit het werk als vrijwilliger voor een goed doel.
ü Als bestuurslid kom je in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding.
ü Voor alle bestuurders is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Van alle bestuursleden wordt betrokkenheid, integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid
verwacht. Bestuursleden zijn in staat samen te werken, collegiaal discussie te voeren en de
strategie van de vereniging uit te dragen. Spreekt dit je aan of wil je er meer over weten, neem
contact op met de voorzitter Ben Hofsink!
E-mail: BHofsink@lbrt.nl

