NT2-onderwijs is veel in beweging. Het is belangrijk dat in die beweging, de stem van de docent
gehoord wordt. Om die reden zet de BVNT2 zich in voor belangenbehartiging van docenten. Maar
ook informatievoorziening en deskundigheidsbevordering zijn belangrijke thema’s voor de
beroepsvereniging.
De Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal (BVNT2) is in 2019 op zoek naar een:

Een voorzitter van het BVNT2 bestuur
die zich in wil zetten voor het versterken van het werkveld van NT2-docenten.
Als voorzitter heb je volgende taken:
-

Je stelt in samenwerking met de bestuurssecretaris de agenda op van de reguliere
bestuursvergaderingen.
Je zit de reguliere vergaderingen en de ALV voor.
Je bent de eerst verantwoordelijke voor het onderhouden van de externe contacten in het
NT2-veld en woont overleggen bij.
Je bent aanwezig bij voor de BVNT2 relevante bijeenkomsten.
Je zet acties uit binnen het bestuur.

Jij bent:
-

al enige tijd een betrokken lid van de BVNT2;
geïnteresseerd in het opdoen van bestuurlijke ervaring:
geïnteresseerd in het politiek-bestuurlijke speelveld rond NT2, inburgering en onderwijs;
geïnteresseerd om je netwerk van collega’s en partners in het NT2-werkveld verder uit te
bouwen, zowel in Nederland als in Vlaanderen;
bereid om je ongeveer 4 tot 6 uur per week in te zetten voor het bestuurswerk bij de BVNT2
(eventueel in overleg met je werkgever).

Je hebt:
-

een NT2-bevoegdheid (gecertificeerd);
werk als docent NT2 of bent actief betrokken bij NT2-onderwijs in een andere functie;
ervaring en affiniteit met bestuurlijke kwesties en bent bereid om je hierin verder te
ontwikkelen.

Deze functie is vrijwillig. Wel ontvang je een vergoeding van de gemaakte (reis)kosten.

Informatie en sollicitatie
Voor specifieke vragen over de functie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter Frieda van
den Hout per e-mail: fjvandenhout@solcon.nl
interesse in de functie? Stuur dan vóór 01-09-2019 een bericht met daarin je motivatie en cv naar het
secretariaat van de BVNT2: secretariaat@bvnt2.org

