Currciculum Vitae
Joep van Vugt (1948)
Bestuurslid sinds 1999, secretaris

Achtergrond
Tussen 1961 en 1970 rondde Joep de Mulo-A en Wiskundeopleiding af en behaalde hij zijn akte van
bekwaamheid als onderwijzer en als bevoegd onderwijzer. Van 1970 tot 1976 was hij werkzaam als
onderwijzer en ging hij tussendoor in militaire dienst. In 1976 werd hij hoofd van een lagere school.
Tot 1985, toen hij basisschooldirecteur werd. Tussen 1981 en 1987 behaalde hij zijn MO-A
Pedagogiek (differentiatie onderwijskunde, specialisatie groepsdynamica en sociale psychologie),
MO-B Pedagogiek (specialisatie orthopedagogiek) en zijn doctoraal onderwijskunde met als
differentiatie innovatie en begeleiding en met de bijvakken jeugdsociologie en sociale psychologie.
Van 1987 tot 1995 zette Joep zich in als schoolbegeleider bij een onderwijsbegeleidingscentrum en
een onderwijsadviescentrum. Daarnaast was hij in 1992 en 1993 was hij medewerker bij het
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum in Hoevelaken en van 1992 tot 1994 docent/ coördinator bij
de Educatieve Faculteit in ’s-Hertogenbosch. In 1994 behaalde Joep zijn doctoraal psychologie met
als zijn differentiatie ontwikkelingspychologie met als bijvak kinder- en jeugdpsychiatrie. Van 1995
tot 2012 was hij werkzaam als hogeschooldocent aan Fontys bij het Opleidingscentrum Speciale
Onderwijszorg. Ook in die jaren was Joep werkzaam in andere functies: hij was vice-voorzitter/
secretaris bij de Regionale VerwijzingsCommissie van stadsgewest ’s-Hertogenbosch, landelijk
trajectcoördinator bij de opleidingen voor remedial teaching van Fontys OSO en lid en voorzitter van
de Regionale verwijzingsCommissie Voortgezet Onderwijs Noord-Brabant. Tegenwoordig heeft hij
een eigen praktijk voor leer- en gedragsproblemen.

Bestuurlijke ervaring
Joep heeft in het verleden bestuurlijke ervaring opgedaan binnen uiteenlopendeorganisaties. Hij is lid
geweest van het bestuur van bewonersgroep Haren, Donk en Reit, het bestuur van PvdA ’sHertogenbosch, de ondernemingsraad GOAC en van het bestuur van bewonersgroep Nieuw Zuid.
Ook heeft hij deel uitgemaakt van de medezeggenschapsraad van Fontys. Sinds 1999 is Joep
bestuurslid bij de LBRT, waar hij in al die jaren verschillende positities heeft gehad. Op dit moment is
Joep secretaris van het bestuur.

Drijfveer voor inzet voor de LBRT
Joep is bestuurslid van de LBRT, omdat hij erkenning van het beroep van de remedial teacher
belangrijk vindt. Hij wil het beroep/ de functie lokaal, provinciaal en landelijk op de kaart zetten.
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