
 

 
 

Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs en educatie aan 
circa 6.000 studenten. Het Regio College ontwikkelt in 
partnerschap met de regionale omgeving uitdagende en effectieve 
beroepsopleidingen en taaltrajecten. De studenten worden 
begeleid bij het ontwikkelen van hun talenten en het nemen van 
verantwoordelijkheid voor hun leerproces. De (beroeps)praktijk 
heeft in het leren een centrale plaats. Voor de ruim 500 
medewerkers zijn hart voor studenten, klantgerichtheid en 

resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten. 
 

 

De student eigenaar van zijn leerproces en de praktijk als toetssteen: dat zijn de twee pijlers van de 
onderwijsvisie van het Regio College. Nieuw onderwijs veronderstelt een nauwe verbinding tussen 
school en werkveld. De opleidingen ontwikkelen in toenemende mate (delen van) het 
onderwijsprogramma met en bij bedrijven en organisaties in het werkveld waar zij studenten voor 
opleiden. 

 
De school voor Zorg, Welzijn en Sport is voor het team AG per 1 mei 2019 op zoek naar een: 

 

(Senior) Docent Zorg & Welzijn voor de opleiding tot doktersassistent  
0,8 fte / standplaats Zaandam 

 
Je werk: 

Als docent werk je samen met een team collega’s aan de ontwikkeling en vernieuwing van het 
(beroeps)onderwijs dat is afgestemd op de praktijk. Het is jouw taak het onderwijs (voorbereiding, 
uitvoering, toetsing en evaluatie), dat is afgestemd op de leerbehoeftes van de deelnemers, te 
verzorgen. Je verzorgt onder andere de lessen medisch technisch handelen, triage en theorielessen. 
Naast je lesgevende taak, draag je bij aan onderwijsontwikkeling en begeleid je studenten in hun 
leerproces op school en bij hun stage, waarbij coachen en motiveren belangrijk is. 
 
Wij zoeken: 

Je hebt een afgeronde opleiding mbo doktersassistent en een afgeronde opleiding hbo Zorg & Welzijn 
(of studerende daarvoor). Je hebt bij voorkeur een aantal jaar praktische ervaring in een 
huisartsenpraktijk en/of ziekenhuis.  
 
Daarbij heb je affiniteit met en bij voorkeur ervaring in het geven van onderwijs. Je hebt inzicht in recente 
ontwikkelingen binnen de zorgsector en die kun je overbrengen aan groepen studenten Bij voorkeur ben 
je bevoegd voor lesgeven aan mbo studenten of je bent bereid om je didactische aantekening te halen. 
In het kader van het volgen van de ontwikkelingen binnen het vakgebied heb je contact met het werkveld 
(waar de studenten zich uiteindelijk in bewegen) en heb je inzicht in de ontwikkelingen van het beroep en 
de branche. Je hebt affiniteit met onze studenten (BOL en BBL) en je kunt je inleven in hun drijfveren. Je 
hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en kunt je je zowel schriftelijk als mondeling prima 
uitdrukken in de Nederlandse taal. Tenslotte ben je een teamspeler, werk je kwaliteit- en resultaatgericht 
en beschik je over gevoel voor humor, aanpassings- en doorzettingsvermogen. 
 
Wij bieden 
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op verlenging. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO mbo. Het salaris voor de functie van docent bedraagt 
maximaal € 4.123,- bruto per maand (schaal LB cao-mbo) bij een volledig dienstverband. Het salaris 
voor een seniordocent bedraagt maximaal € 4.671,- bruto per maand (schaal LC cao-mbo) bij een 
volledig dienstverband. Inschaling in schaal LB of LC is afhankelijk van de relevante kennis en ervaring 
die je meebrengt. 
 
Informatie en sollicitatie: 
Voor informatie kun je je richten tot José Paumen, teammanager, telefoon: (075) 681 48 32 en e-mail: 
jpaumen@regiocollege.nl. Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 22 februari 2019 per e-mail richten aan 
mevrouw R. Kandhai, e-mail: rkandhai@regiocollege.nl. 
 

 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. 
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