De opleiding Verpleegkunde heeft op dit moment ongeveer 88 medewerkers (docenten en collega’s
onderwijslogistiek) in dienst en biedt kwalitatief goed onderwijs. Gezamenlijk leiden we studenten
op voor het vak van verpleegkundige. We ontwikkelen ons met behulp van onderzoek,
samenwerking met het werkveld en scholing van medewerkers. Naast de Hbo opleiding
Verpleegkunde, die zowel in voltijd- als in deeltijdvariant wordt aangeboden, zijn er nog verschillende
scholingstrajecten voor professionals (CHE voor Professionals).
Vanwege het vertrek van een aantal collega’s is de opleiding Verpleegkunde op zoek naar meerdere
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Profiel van de functie
De opleidingsdocent is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verzorgen van het onderwijs, het
begeleiden van studenten en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De opleidingsdocent
vervult meerdere rollen en draagt zo als teamlid bij aan het resultaat van het team en de ambities
van de organisatie.
De volgende taken horen hier bij:
• verzorgen van hoor- en werkcolleges voor voltijd- en deeltijd studenten;
• ontwikkelen van toetsen en beoordelen van resultaten van studenten;
• begeleiden van studenten als studieloopbaanbegeleider;
• begeleiden van studenten tijdens stage- en afstuderen;
• vervullen van één of meerdere overstijgende taken binnen de opleiding, bijvoorbeeld in
onderwijsontwikkeling, relatiebeheer of coördinatie.

Profiel van de medewerker
Wij zoeken een kandidaat die:
• zich met overtuiging in wil zetten voor christelijk onderwijs en oog heeft voor kwaliteit;
• beschikt over ruime en recente werkervaring in het zorgdomein;
• beschikt over een actuele BIG-registratie als verpleegkundige;
• beschikt over een afgeronde masteropleiding;
• bij voorkeur ervaring heeft met vraaggericht onderwijs, training en begeleiding van
studenten of volwassenen;
• ervaring heeft in/ruime kennis heeft van het werken met geriatrische cliënten:
• stressbestendig is en goed met piekbelasting om kan gaan.
Identiteit en Professionaliteit
De CHE is een christelijke hogeschool, iets waar we trots op zijn. De organisatie gaat met de tijd mee,
maar de basis blijft - ook na ruim 60 jaar - hetzelfde: de Bijbel, Gods Woord. We geloven dat God op
een liefdevolle manier bij ieders leven en de samenleving betrokken is en dat er door Jezus Christus
verzoening en hoop is voor de wereld. Dat is iets waar elke medewerker van de CHE aan bij mag
dragen door samen betrokken professionals op te leiden die de samenleving dienen, hoop brengen
en vanuit hun overtuiging het verschil maken.
Medewerkers van de CHE zijn de identiteitsdragers van de organisatie. Levende voorbeelden voor
studenten en collega’s, ieder met zijn of haar eigen verhaal en achtergrond. Van medewerkers wordt
verwacht dat ze op een positieve manier handen en voeten geven aan de identiteit van de school.
Informatie en sollicitatie
Als medewerker binnen de Christelijke Hogeschool komt u terecht in een kwalitatief sterke
organisatie, die met haar onderwijs landelijk structureel hoog scoort.
De functie wordt ingeschaald in schaal 11 cao HBO bij een mastergeschoolde kandidaat. Indien dat
niet het geval is, wordt de functie op schaal 10 cao HBO ingeschaald.
Informatie over de inhoud van de functie kunt u inwinnen bij Cora Vinke, leidinggevende
verpleegkunde (pcevinke@che.nl /0318-696300). Nadere informatie over de procedure kunt u
inwinnen bij Alice van Wetten, HR Adviseur (avwetten@che.nl /0318-696300).
Uw interesse en motivatie kunt u kenbaar maken door een motivatiebrief en CV te sturen aan Corien
Maatjes, secretaresse P&O: werken@che.nl. Sluitingstermijn: 5 mei 2019.

