Harmen Tiddens Society for Dedicated Educators
De onderstaande tabel is bedoeld om docenten/opleiders te helpen in te schatten welke lidmaatschapsvorm hen het beste past.
Laatst gewijzigd: 4 april 2019

Criteria
1.

Toelaatbaar

Algemeen Lid
Docenten, opleiders, werkplekbegeleiders, etc. die betrokken zijn
bij onderwijs en opleiden binnen het UMC Utrecht (mbo, hbo, wo,
post-academisch).

Distinguished Educator Lid
Docenten en opleiders in bezit van SKO certificaat met
aantoonbare ontwikkeling op het gebied van onderwijs door:
a.

Minimaal twee van de volgende opleidingen: TSP, IMEX,
CEUT, Senior Fellow CAT, Comenius Fellow of vergelijkbaar*

of
b.

Associate Professor Onderwijs, onderwijshoogleraar, fellow
bij internationale onderwijsassociatie of vergelijkbaar

Managers onderwijs, opleidingsdirecteur, (vice-)decaan,of
vergelijkbaar moeten tenminste 1 van de onder a genoemde
opleidingenof leergangen hebben gedaan.
2.

Aanstelling UMCU en
betrokkenheid bij
onderwijs

(Nul)aanstelling UMC Utrecht met aantoonbare
onderwijsbetrokkenheid

Minimaal een jaar in vaste dienst UMCU op minimaal UD-niveau
met aantoonbare onderwijsbetrokkenheid

3.

Duur lidmaatschap van de
HTS

1 jaar, met stilzwijgende verlenging

1 jaar, met stilzwijgende verlenging

4.

Aanmeldproces

Op eigen initiatief

Op eigen initiatief

5.

Vereiste documenten

1)
2)

1)
2)

Aanmeldingsformulier HTS
Persoonlijke motivatie voor deelname aan HTS en onderwijs
(op basis van invulformulier)
Onderwijs-CV

3)

3)
4)
5)

6)

Aanmeldingsformulier HTS
Twee aanbevelingsbrieven van collega’s met een positie als
‘Educational Leader’ waarvan minimaal één internationaal.
Kopie SKO certificaat
Bewijzen van positie, functie en overige opleidingen
(afgerond TSP, CEUT, UHD benoeming etc.)
Persoonlijke motivatie voor deelname aan HTS en onderwijs
inclusief visie op het onderwijs binnen het UMC Utrecht (op
basis van invulformulier)
Onderwijs-CV (op basis van invulformulier) inclusief
aantoonbare interesse/expertise op minimaal 1 van
onderstaande domeinen:
a.
Sturende rol op het gebied van onderwijs binnen de
eigen divisie/directie
b. Begeleiding van docenten
c.
Innovatie van onderwijs
d. Onderzoek binnen het onderwijsdomein

6.

Selectie proces

Review documenten door secretaris HTS

Review door HTS toelatingscommissie aangevuld met twee
externe beoordelaars; één vanuit de UU (bijv. via CAT) en één
nationaal (bijv een NVMO lid van een relevante werkgroep; of een
van een concilium);in uitzonderlijke gevallen internationaal.

7.

Frequentie van toelating

Doorlopend aanmelden en toelaten.

Doorlopend aanmelden. Eenmaal per jaar beoordeling door
toelatingscommissie HTS voorafgaand aan de Grand Lecture.

8.

Kosten lidmaatschap per
jaar

n.v.t.

€ 50,-

9.

Rechten

Recht op:

Recht op:

-

-

10. Verwachtingen

-

Begeleiding door DE-lid bij verdere ontwikkeling
onderwijscarrière indien gewenst
Bijwonen openbare HTS-activiteiten (Grand Lecture/
masterclasses/etc.) en besloten bijeenkomsten voor leden HTS.
Indienen projectvoorstellen voor HTS-fonds (onderwijs grant).
Met regelmaat deel te nemen aan HTS-activiteiten.

-

Bijwonen openbare HTS-activiteiten (Grand Lecture/
masterclasses/etc.) en besloten bijeenkomsten voor leden HTS.
Indienen projectvoorstellen voor HTS-fonds (onderwijs grant).
Mogelijkheid bestuursfunctie HTS.
Adviseren over te inviteren Grand Lecturer.

-

Als tutor optreden voor leden in de begeleiding bij hun
onderwijscarrière

-

Met regelmaat deelnemen aan HTS-activiteiten.

-

Rol vervullen in bestuur of een van de commissies (bijv.
selectie nieuwe leden, HTS-fonds, HTS lecturer)

* (Indien een persoon zich aanmeldt als lid van de HTS maar niet aan (een van) de criteria voldoet, kan het bestuur op gegronde reden van de criteria afwijken en lidmaatschap toch toestaan.)

