Vacature Bestuurslid Opleiding NVR
Het bestuur wil graag uitbreiden en heeft een vacature opgesteld voor bestuurder met het
aandachtsgebied Opleiding. Er is een benoemingsadviescommissie door het bestuur ingesteld,
bestaande uit Dr. H.K. Ronday (voorzitter), prof.dr. H. Bootsma, dr. A. Claassen en prof.dr. M.
Kloppenburg. De leden van de vereniging worden uitgenodigd te solliciteren of geschikte
kandidaten voor te dragen.
Wij zoeken een reumatoloog met hart voor onze vereniging en affiniteit met Opleiding in de
breedste zin van het woord. Het aandachtsgebied betreft zowel de medische vervolg opleiding
tot reumatoloog, als ook nascholingen van de reumatoloog. De bestuurder Opleiding wordt in
zijn/haar taak ondersteund door het bureau van de vereniging en is lid van het bestuur.
Taakomschrijving:
Bestuurslid NVR met visie op het beleid van de vereniging. De bestuurder Opleiding participeert
bij voorkeur in het consilium/ Plenaire Visitatie Commissie (PVC) en is het aanspreekpunt voor
de commissie Onderwijs Reumatologie en accreditatie commissie. Hij/zij vertegenwoordigt
samen met de voorzitter van het consilium de reumatologie binnen de Raad Opleiding van de
Federatie Medisch Specialisten en geeft een terugkoppeling aan het consilium/ PVC over
lopende onderwerpen.
Daarnaast onderhoudt de bestuurder contacten met externe partijen over onderwerp opleiding
en neemt indien nodig als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de reumatologie deel aan
relevante UEMS-meetings.
Gewenste competenties:
•
Teamspeler
•
Affiniteit met wet en regelgeving t.a.v. onderwijs
•
Bekendheid en ervaring met aspecten van opleiding
•
Goede bereikbaarheid voor ad hoc overleg via moderne communicatiemiddelen
•
Voldoende flexibiliteit in de agenda voor het bijwonen van NVR bestuursvergaderingen
Raad Opleiding vergadering en consilium vergaderingen
Benoeming geschiedt op voorstel van de BAC door de ALV, voor een periode van drie jaar met
de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van drie jaar.
Voor informatie over de functie of om de benoemingsadviescommissie te attenderen op
mogelijk geschikte kandidaten kunt u zich wenden tot de voorzitter van de
benoemingsadviescommissie, Dr. H.K. Ronday (via info@nvr.nl)
Uw brief waarin u uw motivatie en interesse in deze functie toelicht, graag voor 27 maart 2020
richten aan de voorzitter van de benoemingsadviescommissie te bereiken via info@nvr.nl

