Bouw jij mee aan de ontwikkeling van een
nieuwe Volksuniversiteit?
Door samen te leren kunnen mensen hun horizon verbreden. De Volksuniversiteit Den Bosch wil
mensen verleiden om nieuwe dingen te leren. Huidige ontwikkelingen vragen om een herijking en
aanpassing van het cursusaanbod en organisatie. Vanaf september 2021 komen we met een nieuwe
opzet voor klassikaal en digitaal onderwijs. We zoeken enthousiaste vrijwilligers die met ons daaraan
willen meebouwen. Op dit moment zoeken we met name mensen met een sterke affiniteit voor
educatie die ons nieuwe cursusprogramma mee willen bedenken en organiseren. Dit kan als
bestuurslid van de stichting, maar ook op projectbasis. Hieronder lees je meer over onze organisatie
en het profiel van bestuursleden.
Onze organisatie
Volksuniversiteit VU Den Bosch is een educatief centrum voor volwassenen in ‘s-Hertogenbosch en
een van de oudste volksuniversiteiten van Nederland. Het aanbod bestaat uit cursussen, workshops,
lezingen en excursies op het gebied van taal, kunst en cultuur, persoonlijke ontwikkeling en hobby en
vrije tijd. Anderstaligen bieden wij cursussen Nederlands als tweede taal (NT2).
Bestuurslid Volksuniversiteit VU Den Bosch (v/m)
Het is ieder seizoen weer een uitdaging om een gevarieerd aanbod samen te stellen wat mensen
inspireert om te leren en hun blik te verruimen. VU Den Bosch zoekt een ondernemend bestuurslid
om hier aan bij te dragen. Je hebt creatieve ideeën ten aanzien van het cursusaanbod, de uitvoering
ervan en de manier om dit te promoten. Een van de uitdagingen daarbij op dit moment is het
verzorgen van hoogwaardig digitaal onderwijs.
Wat jij kunt bieden
•
•
•
•
•

sterke affiniteit met volwassenenonderwijs;
maatschappelijk betrokken en ondernemend;
innovatief denken en handelen;
met plezier bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie en een werkveld dat sterk in
beweging is;
ervaring met bestuurswerk is mooi meegenomen maar geen eis.

Wat wij kunnen bieden
Je wordt lid van een actief bestuur dat een bijdrage levert aan het maatschappelijk en cultureel
aanbod van ’s-Hertogenbosch en omstreken. Tegenover het vervullen van een functie in het bestuur
van Volksuniversiteit VU Den Bosch staat geen geldelijke vergoeding. Wel bieden we mogelijkheden
om jezelf verder te ontplooien.
Geïnteresseerd? Mail dan een korte reactie en je CV naar bestuurdvudb@gmail.com t.a.v. Hanita van
Wijchen, secretaris bestuur Stichting Volksuniversiteit VU Den Bosch. Voor vragen kun je terecht bij
Bart Louwers, bestuursvoorzitter. Mail bestuurdvudb@gmail.com, telefoon 06 52783564.
Enthousiaste vrijwilliger
Je hebt niet de ambitie om bestuurslid te worden maar je bent wel enthousiast en gemotiveerd om
als vrijwilliger aan een project of deelgebied van onze organisatie mee te werken? Ook dan nodigen
we je van harte uit om met ons contact op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan:
- digitaliseren van onderwijs;
- Innovatie van cursusaanbod;
- Promotie /marketing van het cursus aanbod;
- Ondersteuning van een vak-/deelgebied.
Mocht je belangstelling naar een van deze of andere terreinen uitgaan laat het ons weten door
gebruik van bovengenoemde mogelijkheden om met ons in contact te komen.

