
 
 
 
Vacature redactielid TsvB 
 

Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde 
 
Als vakblad van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching draagt het Tijdschrift voor 
Begeleidingskunde bij aan de ontwikkeling van het vakgebied Begeleidingskunde. Dit doet zij door 
een publicatiemedium te bieden voor praktijkwetenschappers en reflecterende professionals.  
In dit blad worden  wetenschappers en professionals, denkers en doeners, vragers en aanbieders, 
opleiders en studenten met elkaar in interactie gebracht.  

 
Een van de pijlers van het verenigingsbeleid is kennisontwikkeling en kennisverspreiding.  
Door haar vakblad maakt de beroepsvereniging LVSC kennis toegankelijk voor haar leden. 
Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Het bereik is op dit moment ruim 2400 personen. Dit zal 
de komende jaren verder vergroot worden. 
 

Profiel en taken redactie 
De drijvende kracht achter het tijdschrift wordt gevormd door de redactie en meer op de 
achtergrond door de redactieadviesraad. Specifieke rollen daarbinnen zijn die van de hoofdredacteur 
en de eindredacteur. 
 
De leden van de redactie: 

 Zijn bekend met de traditie, de theorie en de praktijk van de diverse vormen van 
professionele begeleiding, eventueel opgesplitst naar aandachtsgebieden, ten einde zorg 
te dragen voor optimale kwaliteit van het tijdschrift en de begeleiding van auteurs.  

 Zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor koers en publicatiebeleid, planning, inhoud en 
vormgeving van het gehele tijdschrift, maar verdelen rubrieken onderling als primaire 
aandachtsgebieden. 

 Dragen gezamenlijk zorg voor het verschijnen van het tijdschrift op de afgesproken data 
en stellen daarvoor de definitieve kopij vast. 

 Benaderen actief auteurs voor het schrijven in het blad. 

 Begeleiden auteurs en onderhouden de communicatie met hen gedurende het 
schrijfproces. 

 Beoordelen aan de hand van afgesproken criteria de plaatsbaarheid van artikelen en 
laten zich voor de rubriek kennis en kunde daarbij adviseren door de redactieraad.  

 Onderhouden contacten met andere geledingen van de LVSC, zoals Bestuur, Commissie 
Kennis en Onderzoek, , bureau  LVSC en de verschillende regio’s, met het oog op 
inhoudelijke en procedurele afstemming. Eén redactielid neemt 2 á 3 maal per jaar deel 
aan de z.g. regiegroep. Doel daarvan is sturing te geven aan de coördinatie van TsvB en 
Kennisbank. Komen minimaal vijf keer per jaar bijeen in redactievergadering, of zo vaak 
als nodig is voor tijdige productie van het tijdschrift. 

 Stellen jaarlijks een begroting op en leggen een financiële verantwoording af.   
 



Randvoorwaarden 
De leden van de redactie ontvangen een onkostenvergoeding. De redactie bestaat uit minimaal 5 
leden, ieder met een eerste zittingstermijn van 3 jaren. De redactieleden hebben een diverse 
achtergrond in ervaring, kennis, landelijke spreiding en netwerk. 

 
Interesse? 
Heeft u vragen over de vacature, dan kunt u contact opnemen met Erica Windhorst. Dit kan per mail 
aan e.windhorst@lvsc.eu of telefonisch 024-3662080 (ma, di, wo, do-middag). 
Stuur uw motivatie uiterlijk 31 augustus naar info@lvsc.eu onder vermelding van “Vacature TsvB-
redactielid”. Gesprekken vinden plaats in september 2016. 
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