De opleiding Verpleegkunde heeft op dit moment ruim 80 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.

De opleiding Verpleegkunde is op zoek naar

Praktijkdocenten verpleegkunde jaar 1 en 2
Betrekkingsomvang 0,15-0,35 fte van februari – juli 2020 (6 tot 15 uur per week)
Profiel van de functie

Als praktijkdocent begeleid je studenten tijdens hun 1e en 2e jaar praktijkleerperiode. Tijdens de
praktijkleerperiode wordt de student uitgedaagd zich te ontwikkelen als verpleegkundige. Jij begeleidt en
beoordeelt vanuit je rol als praktijkdocent, in samenwerking met de werkbegeleider, het leerproces van de
student in de praktijk. Je biedt begeleiding bij het behalen van de beroepsproducten. Je motiveert en daagt de
student uit om vakkennis te verbinden met de praktijk en tijdens de gehele praktijkleerperiode kan de student
bij jou terecht met vragen t.a.v. zijn leerproces.

Kortom, als praktijkdocent voer je startgesprekken met de student, geef je feedback op het praktijkleerplan,
houd je een tussenevaluatie in de zorginstelling, beoordeel je beroepsproducten, en voer je een
eindbeoordeling in de zorginstelling. Jij bent de stabiele factor en het aanspreekpunt voor de student wanneer
hij/zij het beroep van verpleegkundige van binnenuit leert kennen en ervaring op doet als zorgverlener.
De focus van de beroepsproducten in leerjaar 1 en 2 betreffen:
• het opstellen van een preventieplan en/of
• het opstellen en uitvoeren van een zorgplan en/of
• het evalueren van zorg en/of
• het uitvoeren en organiseren van zorg en/of
• het ontwerpen en uitvoeren van een samenhangend gezondheid bevorderend programma en/of

•

het opstellen en presenteren van een adviesrapport

Profiel van de praktijkdocent:
•
•
•
•

plezier in het begeleiden en beoordelen van studenten in hun ontwikkeling tot HBO verpleegkundige;
de drive om met overtuiging vorm te geven aan christelijk onderwijs;
HBO-V diploma, relevante praktijkervaring en BIG geregistreerd;
bij voorkeur behorend tot onze alumni.

Belangrijke voorwaarden zijn:
(1) beschikbaar op de dinsdagen in week 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 25 en 26 van 08.45 – 10.25 uur
i.v.m. geplande begeleidingslessen;
(2) extra ruimte voor piekbelasting in de weken 15, 16, 26, 27 en 28 i.v.m. praktijkbezoeken en
(3) beschikbaar voor het beoordelen van beroepsproducten op (meerdere van) de volgende dagen: 27, 28 en 30
januari, 14 april, 29 juni en 30 juni

Geïnteresseerd? Stuur een korte motivatiebrief en CV, voor 20 januari, aan Aline Zaaijer,
leidinggevende Verpleegkunde: acazaaijer@che.nl. Graag in deze brief aangeven voor hoeveel
FTE/uren je zou willen gaan. De functie van praktijkdocent wordt ingeschaald in schaal 10 CAO HBO.

