Bij het Elsje Finck-Sanichar College, de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en
beoefenaren van Aanverwante Beroepen, is er plaatsingsmogelijkheid voor een
Leraar Verpleegkunde
Doel van de functie
Het op basis van ervaring en vakmanschap systematisch en geordend voorbereiden,
uitvoeren en evalueren van theorie- en praktijkonderwijs binnen aan studenten binnen de
kaders van de onderwijsleeromgeving door het EFS College COVAB vastgesteld.
De docent is verantwoordelijk voor:
• Het creëren en handhaven van een krachtige leer- en leefomgeving tijdens de
colleges.
• De kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek en de toetsen die hij/zij verzorgt
volgens de kwaliteitsnorm.
• Het aanleveren van toetsen, cijfers van zijn/haar vak binnen de afgesproken
periode.
• Nabespreking van de toets resultaten met de studenten.
• Het goed verlopen van het onderwijs (primaire) proces samen met collega
docenten en het management
• Het tot stand brengen en handhaven van een goed communicatief klimaat.
• De begeleiding van junior collega’s.

Taken:
• Een bijdrage leveren bij het ontwikkelen van onderwijseenheden.
• Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen
• Participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties
• Begeleiding van studenten bij onderzoek (Scriptiebegeleiding)
• Begeleiden van(stage)opdrachten en projecten.
• Alle overige docent gerelateerde taken.
• Een bijdrage leveren bij het coördineren van de operationele uitvoering van het
onderwijsproces in meerdere onderwijsonderdelen binnen de opleiding ten einde
studenten in staat te stellen de bij de opleiding behorende competenties te
ontwikkelen
Functie vereisten:
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HBO denk- en werkniveau.
Leraren opleiding op HBO niveau binnen de Verpleegkunde.
Ten minste 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Vakkennis.
Kennis van didactische werkvormen en beschikt over didactische vaardigheden.
Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
Computervaardigheden, kennis en ervaring met MS Office.
Accreditatiestandaarden (is een pre) standaarden voor verpleegkundig onderwijs.

Sollicitaties kunnen gericht worden aan de manager HR van het EFS College COVAB, mw.
Drs. A. Lie A Kwie, Flustraat no. 8 of mailen naar hrm@covab.sr

Vacature Leraar Verpleegkunde / 05072019 / HRM/ SL/ versie 1.0

