Ben jij onze nieuwe collega?
De Christelijke Hogeschool (CHE) is een hogeschool geworteld in een protestants-christelijke traditie.
De CHE leidt jaarlijks ruim 4.000 studenten op tot waardevolle professionals met hart voor hun vak.
Ruim 500 medewerkers dragen hier met veel gedrevenheid aan bij. Met resultaat, want de CHE is al
jaren één van de meest gewaardeerde hogescholen van Nederland. De CHE biedt voltijd en deeltijd
hbo-opleidingen, masters, associate degrees, post-hbo’s, cursussen en trainingen. De verschillende
lectoraten vervullen een belangrijke, dragende rol voor het onderwijs.
De CHE wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn waar de medewerkers zich thuis voelen, zich
kunnen ontwikkelen en van elkaar leren. Wij verwachten van medewerkers dat zij bewust kiezen voor
integratie van christelijke levensovertuiging in het professioneel handelen.

Opleidingsdocent Verpleegkunde
Betrekkingsomvang 0.6-1.0 FTE
Jaarcontract met intentie tot verlenging

Herken jij jezelf in een opleidingsdocent die studenten durft uit te dagen in hun ontwikkeling tot
Hbo-Verpleegkundige? Die studenten motiveert om vakkennis, vakbekwaamheid en professionele
identiteit te verbinden met de complexe praktijk?
Dan zijn wij op zoek naar jou en komen we graag met je in contact!
Wat ga je doen?
Als opleidingsdocent Verpleegkunde ben jij degene die onze studenten begeleidt in hun ontwikkeling
tot een volwaardige verpleegkundige. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verzorgen
van het onderwijs binnen of verbonden aan onze opleiding verpleegkunde. Hierbij kan je denken aan
hoor- en werkcolleges, vaardigheidstrainingen en leergroepen. Daarnaast begeleid je studenten
tijdens hun studieloopbaan, (afstudeer)stages en het werken aan beroepsproducten. Je vervult
meerdere docentrollen doordat je werkzaam bent in zowel de voltijd, deeltijd als scholingstrajecten
voor professionals (CHE voor Professionals).

Onze opleiding
Als bachelor opleiding Verpleegkunde is het onze missie om verpleegkundigen op te leiden die
gericht zijn op het verlenen van goede zorg gekenmerkt door daadkracht, dienstbaarheid en
innovatie. Deze verpleegkundigen zijn in staat om hun talenten, vakmanschap en identiteit in te
zetten voor (kwetsbare) medemensen om zo verschil te maken in de samenleving. We zien het als
onze taak om (toekomstige) verpleegkundigen uit te dagen - in de complexe zorgwereld van vandaag
en morgen - om het vak met lef uit te oefenen en de belangen van zorgvragers te behartigen.
Om onze studenten daartoe op te leiden ontvangen studenten onderwijs in drie leerlijnen; (1)
vakkennis verwerven, (2) vakmanschap oefenen en (3) vakbekwaamheid ontwikkelen waarbij
praktijksturing, dialoog, zelfsturing en onderzoekend vermogen centraal staan.
Wat neem jij mee?
• De drive om met overtuiging vorm te geven aan christelijk onderwijs;
• Een (bijna) afgeronde WO of HBO Master in de richting van zorg en gezondheid in combinatie
met een HBO-V diploma met BIG-registratie;
• Plezier in het verzorgen van onderwijs aan en het begeleiden en beoordelen van studenten in
hun ontwikkeling tot HBO verpleegkundige met oog voor kwaliteit;
• Affiniteit met het begeleiden van praktijkgericht onderzoek;
• De bereidheid om ook ’s avonds te werken in verband met de deeltijdopleiding (dinsdag
en/of donderdag) en de CHE voor Professionals.
Wie zijn wij?
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.
Als medewerker binnen de Christelijke Hogeschool kom je terecht in een kwalitatief sterke organisatie,
die met haar onderwijs landelijk structureel hoog scoort.
Wat bieden wij?
De CHE is een organisatie waar je je volop kunt ontwikkelen en wisselende rollen kunt vervullen.
Daarvoor krijg je, wanneer nodig, van ons passende scholing want docentschap is een vak apart!
Verder heeft de CHE goede arbeidsvoorwaarden zoals 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering
van 8,3 % en goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie tot verlenging. Inschaling vindt
plaats in schaal 10 of 11 van de hbo cao, afhankelijk van kennis en ervaring (max. €4.892,31 bruto per
maand op basis van een fulltime dienstverband).
Hoe komt je met ons in contact?

Heb je interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief met CV of URL van je
LinkedIn profiel naar werken@che.nl. Reageren kan tot en met uiterlijk 30 augustus 2020.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je vanaf 17 augustus 2020 terecht bij Aline
Zaaijer (Leidinggevende opleiding Verpleegkunde) via acazaaijer@che.nl of 0318-696300. Voor meer
informatie over de procedure kun je terecht bij René Janssen (HR adviseur) via rrjanssen@che.nl.

