Vacature
Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is sinds 1954 de leden-, branche- en
examenorganisatie van en voor alle sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland. Het NGS is
als examenorganisatie verantwoordelijk voor de toetsing van toekomstige NGS-masseurs. Voor
uitbreiding van de NGS-toetsingscommissie zijn we op zoek naar

twee leden NGS-toetsingscommissie
De NGS-toetsingscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en het afnemen van de
toetsing voor wellness-, sport- en sportzorgmasseurs. De leden van de toetsingscommissie worden
benoemd door het NGS-bestuur.
Taken en bevoegdheden van de toetsingscommissie
o het opstellen en vaststellen van beschrijving van toetsing
o het aanwijzen van beoordelaars
o het toezien op de kwaliteit en omvang van het team van beoordelaars
o het verlenen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties
o het treffen van maatregelen voor het afnemen van de toetsing
o het behandelen van bezwaren over de afname
o het evalueren van het proces en de inhoud van de toetsing
Leden van het bestuur en beoordelaars kunnen geen zitting hebben in de toetsingscommissie.
Profiel
Kwaliteiten
o deskundig in en ervaring met toetsen
o kwaliteitsgericht
o communicatief
o integer
Algemeen
o gezien de huidige samenstelling is voor één van de twee nieuwe leden ervaring op het gebied
van wellnessmassage een pre
o lid zijn van het NGS is een pre
Tijdsinvestering
o vier keer per jaar overleg toetsingscommissie
o één keer per jaar bijeenkomst met beoordelaars (poolbijeenkomst)
o roulerend aanwezig bij afname praktijkbeoordelingen in februari, juni en november
o roulerend aanwezig bij functioneringsgesprekken beoordelaars
o roulerend aanwezig bij overleg met NGS-erkende opleidinginstituten (PLOP)
Vergoeding
Het betreft een vrijwilligersfunctie met een vergoeding van de reiskosten.
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Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Nelly Voogt, via e-mail
nvoogt@ngsmassage.nl of telefonisch 088-7308500.
Interesse
Geïnteresseerden in deze functie worden van harte uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te
maken. Stuur een motivatie en CV uiterlijk vrijdag 12 oktober 2018 per e-mail aan het NGS-bestuur
t.a.v. Nelly Voogt, nvoogt@ngsmassage.nl
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