Wij zoeken een bevlogen en deskundig
Bestuurslid (m/v)
Voor de post HBO-opleiding PsychoMotorische KinderTherapie (PMKT)
Wie wil vanuit een bestuurlijk rol bijdragen aan een prachtige deeltijd-opleiding voor
professionals, met als doel kinderen te ondersteunen, te begeleiden en bij te dragen aan hun
ontwikkeling door middel van spel en beweging?
Wegens vertrek van een bestuurslid wordt een nieuw bestuurslid gezocht met
onderwijskundig en/of orthopedagogisch profiel. Ervaring in en/of affiniteit met het
opleiden van professionals, bij voorkeur op het terrein van kindertherapie of
psychomotoriek, is wenselijk. Van het bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij zich
onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de opleidingen aanwezige
geledingen. Kennis en relevant netwerk in de zorg dan wel binnen onderwijs of (lokale)
politiek wordt op prijs gesteld.
Het bestuur PMKT
De bestuursleden binnen de opleiding voor pyschomotorische kindertherapie houden
toezicht op de gang van zaken binnen de organisatie. Dat gebeurt o.a. door het (al dan niet)
verlenen van goedkeuring aan belangrijke strategische besluitvorming, het functioneren als
klankbord en belangrijke sparringpartner voor de opleidingsmanager en door het
benoemen, beoordelen en ontslaan van personeel.
Onderwijskundig kwaliteitsprofiel

Te verwachten specifieke inbreng in het bestuur:
1. Het beoordelen en meedenken over de doelmatigheid van het curriculum en
organisatie van het onderwijs
2. Aan te geven welke gegevens op het gebied van onderwijs nodig zijn om de
bestuurlijke verantwoordelijkheid te kunnen vormgeven;
3. Relevante kennis van de ontwikkeling van kinderen te koppelen aan het beleid en de
doelstellingen van de opleiding
4. Desgewenst als klankbord te fungeren voor de opleidingsmanager als het gaat om
onderwijskundige en organisatorische vraagstukken;
5. De leidende principes binnen de opleiding te bewaken en de organisatie te bevragen
op de realisatie daarvan.
Het betreft een onbezoldigde functie die gemiddeld maximaal een dag per maand aan tijd
vraagt. Wel is er vacatie- en reiskostenvergoeding.
Meer informatie vindt u op de website: www.pmkt-opleiding.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Antonette Sanders
Motivatiebrief en CV graag mailen naar a.sanders.boots@gmail.com
U kunt ook bellen voor meer informatie, telefoon 06-21 16 75 96.

