Hogeschool Leiden zoekt Docenten Verpleegkunde (4,0 fte)
Hogeschool Leiden
Hogeschool Leiden werkt met passie, talent en
menselijke maat. De Hogeschool biedt een
activerende leer- en werkomgeving en draagt bij
aan innovatie van de beroepspraktijk en de
beroepskrachten. Zij is betrokken bij actuele
beroepsmatige en maatschappelijke
vraagstukken. De hogeschool heeft ongeveer
10.000 studenten en 1.000 medewerkers. De
opleidingen zijn ondergebracht in vijf
onderwijsfaculteiten.
Nieuw Curriculum
De Bacheloropleiding Verpleegkunde bouwt een
nieuw curriculum voor de verpleegkundige van
morgen. Het curriculum wordt gebaseerd op het
nieuwe landelijke Opleidingsprofiel Bachelor
Nursing 2020. De opleiding wordt grondig
geherstructureerd om tegemoet te komen aan de
eisen van het beroep van bachelor
verpleegkundige.
De afdeling
De faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool
Leiden bestaat uit de bacheloropleidingen
Fysiotherapie, Verpleegkunde, Kunstzinnige
Therapie en de masteropleiding Advanced Nursing
Practice. Daarnaast maken drie lectoraten deel uit
van de faculteit. Het centrale thema is “eigen
regie versterken”.
Binnen de opleiding Verpleegkunde studeren
1.100 studenten en zijn 60 docenten en enkele
onderwijsassistenten werkzaam.
De opleiding heeft goede relaties met het
werkveld in de regio Leiden. Het gaat hierbij om
tal van innovatieve samenwerkingsverbanden op
het gebied van onderwijs, praktijk en onderzoek
met kennis- en zorginstellingen.
Actuele speerpunten zijn:
 Ontwikkelen en implementeren van een
innovatief toekomstbestendig curriculum;
 Versterken van praktijkonderzoek en
praktijkleren in samenwerking met de
lectoraten en het werkveld, gericht op innovatie
van onderwijs en praktijk.
De functie
Wij zoeken een docent met relevante en actuele
ervaring in de verpleegkundige beroepspraktijk.

De hoofdtaak bestaat uit het inhoudelijk
voorbereiden en verzorgen van onderwijs. U
begeleidt en coacht studenten in verschillende
leersituaties (vaardigheidsonderwijs,
projectonderwijs, colleges,
studieloopbaanbegeleiding en afstudeeronderzoek).
Tenslotte treedt u op als inhoudsdeskundige/
expert voor studenten, collega’s en het werkveld.
Functie-eisen

U bent in het bezit van een afgeronde
opleiding verpleegkunde (HBO-V).

U heeft recente ervaring als verpleegkundige
in de AGZ.

U bent bij voorkeur in het bezit van een
onderwijsbevoegdheid.

U heeft een voor de functie relevante
afgeronde masteropleiding (bijv. MANP,
Gezondheidswetenschappen,
Verplegingswetenschap).

U bent een stimulerende en energieke
persoonlijkheid, een teamspeler die houdt
van aanpakken.

U heeft affiniteit met digitaal onderwijs en
social media en voelt de uitdaging om het
onderwijs aan te passen aan de student van
de 21e eeuw.
Arbeidsvoorwaarden
De cao-hbo is van toepassing. De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd voor de duur
van een jaar. Het salaris is afhankelijk van
ervaring en mogelijkheden minimaal
€ 2.639,45 en maximaal € 4.661,12 (schaal 10 of
11) bruto per maand op basis van een volledig
dienstverband.
Informatie en sollicitatie
Informatie over de functie kan worden
ingewonnen bij Dick Wijkstra, via telefoonnummer 06-11585719 of per e-mail:
wijkstra.d@hsleiden.nl
Uw sollicitatie inclusief curriculum vitae kunt u tot
28 oktober 2016, onder vermelding van
vacaturenummer 89/2016/Zorg, mailen naar:
werving-selectie@hsleiden.nl
De interne en externe sollicitatie-procedure lopen
tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.
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