
NIPA opleidingen 2020 

Docent Gezondheidszorg en Welzijn  

 
Wij zijn op zoek naar een freelance docent met als achtergrond doktersassistent 

of verpleegkundige. 
 
Je vindt het leuk maatwerk te leveren zodat elke student zich maximaal kan 

ontwikkelen. Je werkt studentgericht, daagt hen uit met aansprekend onderwijs 
en dat doe je in een gestructureerd en veilig lesklimaat. Jij weet je studenten te 

motiveren en te inspireren! 

Wat wij vragen: 

• je bent in het bezit van een tweedegraads lesbevoegdheid 
Gezondheidszorg en Welzijn of je hebt een pedagogisch didactische 

aantekening; 
• je hebt werkervaring als doktersassistent of verpleegkundige en werkt bij 

voorkeur nog deels in de praktijk; 

• je hebt ervaring met lesgeven en staat goed zelfstandig voor de klas; 
• je weet leiding te nemen en differentieert de lesstof om te komen tot een 

goed leerrendement voor iedere student; 
• je staat voor de klas om de student verder te brengen en dat straal je ook 

uit. Je hebt er zin in! 

• bekendheid met het office pakket (Word, PowerPoint, Excel enz.); 
• kennis van de maatschappelijke gezondheidszorg; 

• zowel overdag als in de avonduren inzetbaar. 

Wat wij bieden: 

• gezellig team 
• afwisselende functie 

• gemotiveerde doelgroep 
• marktconforme vergoeding 

Zijn dit jouw kwaliteiten? 

• enthousiaste houding 

• communicatief vaardig 
• creatief 
• zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken 

• nauwkeurig 
• flexibel 

• discreet 

Bij voorkeur ervaring met de volgende vakken: 
 

• Maatschappelijke gezondheidszorg 

• Medisch- en/of verpleegkundig rekenen 
• Anatomie, fysiologie en pathologie 

• Medisch technische handelingen 
• Studieloopbaan begeleiding  

 



NIPA opleidingen 2020 

Plaats van de werkzaamheden, locatie Eindhoven en/of Asten. 

Denk je iets voor ons te kunnen betekenen, dan ontvangen wij je motivatiebrief 

graag per email.   

Email: info@nipaeindhoven.nl, t.a.v. Petra van Bussel-Kusters, 
opleidingsmanager.  

Wil je meer weten wat de functie precies inhoudt, dan kun je contact opnemen 

met de opleidingsmanager, op 06 19600251  

Sluitingsdatum vacature 1 maart 2020. 

Meer weten over NIPA, neem een kijkje op de website; www.nipaeindhoven.nl 

 

http://www.nipaeindhoven.nl/

