Ben jij onze nieuwe collega?
De Christelijke Hogeschool (CHE) is een hogeschool geworteld in een protestants-christelijke traditie.
De CHE leidt jaarlijks ruim 4.700 studenten op tot waardevolle professionals met hart voor hun vak.
Ruim 570 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.

Het lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid start in 2020 met een 4-jarig project gericht op
‘Voeding in zorgopleidingen’. De planmatige ontwikkeling, implementatie en evaluatie van
onderwijsbouwstenen hebben betrekking op het bevorderen van een gezonde leefstijl door
verpleegkundigen op mbo en (post) hbo niveau. De onderwijsbouwstenen zijn gericht op de thema’s
voeding en gezondheid, technieken voor gedragsverandering, dilemma’s in verpleegkundig handelen
en interdisciplinair samenwerken. De exacte inhoud van de bouwstenen wordt bepaald aan de hand
van behoeften uit de praktijk en afgestemd op reeds beschikbaar onderwijsaanbod.
Voor dit project zoeken wij een

Docent-onderzoeker bevorderen gezonde leefstijl
die ons team komt versterken en op een enthousiaste wijze bij wil dragen aan het verbinden van
onderzoek, praktijk en onderwijs
Betrekkingsomvang: maximaal 0,7 fte

Wat ga je doen?
- Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek naar leerbehoeften rondom het bevorderen van een
gezonde leefstijl in de zorg
- Het planmatig ontwikkelen en implementeren van onderwijsbouwstenen in nauwe
samenwerking met praktijk en onderwijs
- De evaluatie en daaruit voortkomende bijstelling van geïmplementeerde onderwijsbouwstenen
- Verslaglegging van de resultaten van onderzoek en evaluatie in (internationale)
wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen
- Het geven van mondelinge presentaties over het project
Wie ben jij?
- Je hebt een relevante, afgeronde MSc opleiding, bij voorkeur op het gebied van
gezondheidsbevordering en gedragsverandering, gezondheidswetenschappen,
voedingswetenschappen of verpleegwetenschappen;
- Je hebt ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur onderzoek in
samenwerking met praktijkprofessionals;
- Je bent communicatief, zowel mondeling als schriftelijk, sterk en kunt goed afstemmen op
verschillende doelgroepen;
- Je hebt sterke organisatorische vaardigheden;
- Het is een pré als je ervaring hebt in het onderwijs en met het ontwikkelen van
onderwijsmateriaal;
- Het is een pré als je openstaat voor de mogelijkheid om binnen dit project een promotieonderzoek uit te voeren.
Identiteit van de CHE
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.
De CHE is een organisatie waar je je volop kunt ontwikkelen en wisselende rollen kunt vervullen.
Daarvoor bieden we passende scholing aan. Verder heeft de CHE goede voorwaarden, met name als
het gaat om de balans werk-privé. Als medewerker binnen de Christelijke Hogeschool kom je terecht
in een kwalitatief sterke organisatie, die met haar onderwijs landelijk structureel hoog scoort.
Arbeidsvoorwaarden
De CHE is een organisatie waar je je volop kunt ontwikkelen. Verder heeft de CHE goede voorwaarden,
met name als het gaat om de balans werk-privé. Als medewerker binnen de Christelijke Hogeschool
kom je terecht in een kwalitatief sterke organisatie, die met haar onderwijs landelijk structureel hoog
scoort. De functie is ingeschaald in schaal 10-11 cao HBO (€ 2.845,48 - € 5.026,85)

Informatie
Informatie over de inhoud van de functie kun je inwinnen bij Willemieke Kroeze, lector Zorg voor
Voeding en Gezondheid (wkroeze@che.nl ) of Annette Mombarg, HR-adviseur (ahmombarg@che.nl)
of per telefoon op 0318-696300.
Solliciteren
Ben je enthousiast geworden, dan zien we graag voor 28 september 2020 je motivatiebrief en CV
tegemoet. Deze kun je sturen aan Anja Meijer, managementassistent HRM: werken@che.nl onder
vermelding van vacature ‘docent-onderzoeker bevorderen gezonde leefstijl’.
De sollicitatiegesprekken worden gepland op maandag 5 oktober 2020.

