Even voorstellen!
Mijn naam is Carry Lijten. Ik ben 24 jaar en woon al geruime
tijd samen met mijn vriend en twee katten in Eindhoven. In
augustus 2014 ben ik afgestudeerd als beeldend vaktherapeut
in Nijmegen. Omdat ik mezelf graag verder wilde ontwikkelen
in het wetenschappelijk onderwijs, ben ik na mijn studie
beeldende therapie de master orthopedagogiek gaan volgen.
Deze heb ik in 2016 met succes afgerond.
Momenteel heb ik een werkervaringsplaats als orthopedagoog in het middelbare onderwijs
en werk ik als agogisch medewerker binnen de GGZ. In al mijn werkzaamheden probeer ik de
beeldende therapie zoveel mogelijk terug te laten komen. Ik blijf me daarbij verwonderen
over de kracht van ons medium. Mijn droom is om later als beeldend orthopedagoog ergens
aan de slag te kunnen en zoveel mogelijk mensen te overtuigen van de kracht van beeldende
therapie.
Sinds januari 2017 heb ik daarom de functie van kennisinnovator-onderzoek op me
genomen. Deze functie zal ik de komende tijd vorm gaan geven in samenwerking met Truus
Jans (kennisinnovator), Vivian Kohl (kennisinnovator-onderwijs) en Marion Huijbregts
(Kennisinnovatie-werkveld). Als kennisinnovator-onderzoek ga ik leden ondersteunen bij het
doen van onderzoek. De ervaring die ik zelf heb met het doen van onderzoek helpt mij
daarbij. Tijdens mijn bachelor, pre-master en master heb ik namelijk veelvuldig onderzoek
mogen doen.
Het is me een enorme eer om samen met de NVBT richting te geven aan de voortdurende
kwaliteitsbevordering binnen de beeldende therapie en me sterk te maken voor een goede
positie van vaktherapeuten beeldend in het werkveld.
De komende tijd zal ik mijn best doen om de organisatie en zijn leden zo goed mogelijk te leren
kennen. Mocht mijn verhaal je hebben aangesproken, je nog vragen hebben, of je mij wil bereiken in
verband met onderzoek, dan ben ik te bereiken op nvbt.ki.onderzoek@vaktherapie.nl
Tot snel!
Carry Lijten

