Vacature Kennisinnovator Onderwijs
Per direct

Wil jij een bijdrage leveren aan de professionalisering van de NVBT en tegelijkertijd jouw
netwerk uitbreiden?
De kennisinnovator onderwijs is een functie binnen het bestuur van de NVBT die sinds 1
jaar bestaat. De kennisinnovator onderwijs legt de verbinding met de opleidingen in
Nederland. Zij speelt een belangrijke rol krijgen in het verbinden van de praktijk met het
onderwijs zodat beide op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die over en weer spelen.
De kennisinnovator onderwijs onderhoudt contacten met de andere kennisinnovatoren
van de verschillende beroepsverenigingen en voert regelmatig overleg met de andere
kennisinnovatoren binnen de NVBT. Het centrale doel van deze taak is om van uit de
beroepspraktijk een brug te slaan met het onderwijs en vice versa en een bijdrage te
leveren aan meer eenduidig onderwijs, zodat opname in de wet Big mogelijk wordt.
Informatie over de NVBT
De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) is de beroepsvereniging die
de Nederlandse vaktherapeuten beeldend vertegenwoordigt. De missie van de NVBT:
Zoveel mogelijk vaktherapeuten beeldend verenigen;
Ondersteunen van, en richting geven aan de voortdurende kwaliteitsbevordering
van de beroepsuitoefening;
Zich sterk maken voor een goede positie van vaktherapeuten beeldend in het
beroepenveld;
Zich inzetten om vaktherapie beeldend bekend te maken;
Informatie over de FVB
De Federatie voor vaktherapeutische beroepen geeft richting aan voortdurende
kwaliteitsbevordering van de vaktherapeutische beroepen en maakt zich sterk voor een
goede positionering daarvan binnen de verschillende werkvelden. Zij expliciteert de
waarde van de vaktherapeutische beroepen en maakt die in heldere bewoordingen
duidelijk aan andere professionals, cliënten, werkgevers, overheid en zorgverzekeraars.
De voorzitter van de NVBT maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de FVB.
Functie
wij zoeken een kennisinnovator onderwijs die:
 beschikt over kennis van en de organisatie van het onderwijs
 beschikt over sterke contactuele eigenschappen
 stress bestendig
 zowel zelfstandig als in teamverband goed kan werken.
 Iemand die ook hulp durft te vragen
 Overtuigend kan schrijven
De tijdsinvestering van de functie bedraagt gemiddeld 5 uur per week. Tot jouw taken
behoren onder andere:
1. het leggen van contacten in het onderwijs,
2. het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke onderwijsagenda,
3. het bijwonen van relevante vergaderingen van de FVB –kennisinnovatie,
4. Het onderhouden van contacten met de andere kennisinnovatoren van de NVBT,
5. Het bijdragen aan beleid rondom kennisinnovatie binnen de NVBT,
6. 3 tot 4 keer per jaar uitwisselen rondom ontwikkelingen op KI onderwijs gebied

met de overige bestuursleden van de NVBT.
7. Het is nog niet goed te overzien hoeveel tijd deze functie exact gaat kosten
mogelijk is er ruimte om de andere kennisinnovatoren in overleg te ondersteunen.
Wij vragen
Voor deze functie zoeken wij een punctuele en betrouwbare kandidaat die affiniteit heeft
met vaktherapie beeldend en onderwijs . Heb je deze kennis en vaardigheden en kun je
goed samenwerken? Reageer dan op deze functie.
Wij bieden
Uitbereiding van je professioneel netwerk en de mogelijkheid om je bestuurlijke
vaardigheden verder te ontwikkelen.
Een gemotiveerd bestuur met 8 enthousiaste leden en wij bieden een
vrijwilligersvergoeding + reiskostenvergoeding.
Daarnaast wordt aan bestuurlijke activiteiten door de SRVB registratiepunten toegekend.
Informatie
Heb je interesse? Je kunt je motivatiebrief en cv sturen naar
nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Henk Aartsma, de voorzitter van de NVBT:
nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl.
Je vindt de NVBT op www.beeldendetherapie.org, Facebook, LinkedIn en Twitter.

