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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 is mede-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 
leerlingen voor opleiden. 
 

Voor de school voor Zorg, Welzijn en Sport 
zijn ivm zwangerschapsverlof vervanging 
per 1 april a.s. op zoek naar een: 
 

docent Zorg 
standplaats Zaandam/Purmerend 

» 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. Daarbij zorgen jullie samen 
voor het integreren van het vak binnen de 
leerplannen. Het is jouw taak het onderwijs 
(voorbereiding, uitvoering, toetsing en 
evaluatie), dat is afgestemd op de 
leerbehoeftes van de studenten, te verzorgen. 
Daarnaast begeleid je individuele en groepen 
studenten in hun leerproces, waarbij coachen 
en stimuleren belangrijke aspecten zijn. Zelf 
vormgeven aan het onderwijs doe je ook door 
het ontwikkelen van leermiddelen, 
lesmateriaal, modulen en andere delen van 
het curriculum. 
 » Wij zoeken 
Een enthousiaste collega met een afgeronde 
opleiding tot docent Verpleegkunde of 
Zorg&Welzijn en bevoegd om les te geven in 
het MBO. Zij-instromers met minimaal 
aantoonbaar HBO werk- en denkniveau 
worden ook uitgenodigd te solliciteren. 
De lessen die je verzorgt zijn gericht op 
anatomie en pathologie. Tevens wordt je 
loopbaancoach van een klas op niveau 3 en 
4. Je beschikt over didactische vaardigheden. 
 

Je bent in staat het beroepsgericht onderwijs 
toe te passen binnen de verschillende 
opleidingsniveaus die wij aanbieden. 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 bedrijven- 
en/of instellingenstructuur. Je hebt affiniteit 
met onze studenten en je kunt je inleven in 
hun drijfveren. Tenslotte ben je een 
teamspeler, werk je kwaliteit- en 
resultaatgericht en beschik je over gevoel 
voor humor, aanpassings- en 
doorzettingsvermogen. Je werkt op twee 
locatie, namelijk 2 dagen op locatie Zaandam 
(donderdag en vrijdag) en 2 dagen op locatie 
Purmerend (maandag en dinsdag). 
 » Wij bieden 
We bieden een aanstelling in eerste instantie 
van 1-4-2021 t/m 31-7-2021. Inschaling is 
afhankelijk van de relevante kennis en 
ervaring die je meebrengt en is conform de 
cao mbo schaal LB (maximaal € 4.312,- bruto 
per maand bij 1,0 fte).  
 » Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Jooske Timmermans, teammanager 
Zorg, telefoon: 06-20107238 en e-mail: 
jtimmermans@regiocollege.nl. 
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Voor de School Zorg, Welzijn & Sport zijn wij  op zoek naar een: 

docent Zorg (0,8 fte)  

Anatomie, Pathologie en loopbaancoach 
standplaats Zaandam/Purmerend 

VACATURE 
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Spreekt de functie je aan en herken je jezelf in 
het profiel, stuur dan zo snel mogelijk je 
curriculum vitae en motivatie per e-mail naar: 
secretariaatZWS@regiocollege.nl . 
 

Wij zijn een school die midden in de Zaanse 
samenleving staat. Onze studenten hebben 
een diverse achtergrond met ieder zijn eigen 
unieke talenten.  We geloven dat we onze 
studenten het beste kunnen aanspreken met 
een team dat o.a. qua leeftijd, culturele 
achtergrond, arbeidsvermogen, gender en 
persoonlijkheid divers is samengesteld. 
Daarom streven we naar diversiteit in de 
teams. De verschillen in mensen helpen ons 
nog beter onderwijs te geven!  
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