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DOCENT BREEDERZORG OPLEIDINGEN 

Uden 

Functieomschrijving 

Vanwege de uitbreiding van Breederzorg Opleidingen zijn we op zoek naar een docent. Als docent 

leid je medewerkers, leerlingen en stagiaires op tot helpende, verzorgende IG of verpleegkundige. Je 

bent verantwoordelijk voor het overbrengen van vakkennis, het aanleren van een goede werk- en 

beroepshouding en het aanleren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Naast het 

overbrengen van vakkennis en houdingsvaardigheden, maak je leerlingen en medewerkers bewust 

van zijn of haar verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en het functioneren als medewerker. 

Een gedeelte van je tijd gebruik je om de leerlingen ook in de praktijk te begeleiden. Behalve 

deskundigheid vraagt een dergelijke functie ook om betrokkenheid, motivatie en plezier in het 

overdragen van kennis over het vak. Je werkt samen in team met de overige docenten en 

praktijkopleiders en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe opleidingen. 

Functie-eisen: 

 Een diploma verpleegkunde met een geldige BIG registratie. 

 Lesbevoegdheid en ervaring met les geven. 

 Uitgebreide kennis van en ervaring met de voorbehouden en risicovolle handelingen. 

 Minimaal 3 jaar werkervaring in de thuiszorg of ziekenhuis.  

 Je staat stevig in je schoenen en bent initiatiefrijk, zelfstandig en ondernemend. 

 Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit waar Breederzorg Thuiszorg voor staat. 

 Je bent flexibel en klantgericht ingesteld. 

 Je spreekt goed Nederlands en bent in bezit van een rijbewijs en een auto. 

In het kader van de wet WKKGZ vragen wij alle nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG). Ook het opvragen van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Dienstverband 

Een arbeidsovereenkomst met Breederzorg Thuiszorg met uitzicht op een vaste baan. Circa 24 uur. 

De uren zijn in onderling overleg vast te stellen. Lessen vinden ook plaats in de avonden. 

Salaris 

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen Thuiszorg.  

Onregelmatige diensten worden volgens CAO VVT beloond. Je neemt deel in het Pensioenfonds Zorg 

en Welzijn en kunt gebruik maken van tal van voorzieningen en regelingen van Breederzorg 

Thuiszorg. 
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Over Breederzorg: 

Breederzorg Thuiszorg werkt in kleine teams en staat voor kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. 

Breederzorg Thuiszorg heeft een eigen skillslab en een opleidingsinstituut die wettelijk erkende 

opleidingen verzorgt op het gebied van de zorgfuncties: Helpende, Verzorgende IG, Verpleegkundige  

en (nascholings)vakken in diverse specialisaties.   

Alle opleidingen en bijscholingen worden gegeven door ervaren vakdocenten. De ontwikkeling en 

opleiding van personeel en een (maat)vriendelijke werkomgeving staan centraal bij Breederzorg 

Thuiszorg.  

Contact  

Reageer direct! 

Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en CV te mailen naar onderstaand emailadres óf het 

sollicitatieformulier in te vullen. Voor nadere informatie kunt je contact opnemen met de afdeling 

HRM bereikbaar op 0413 -259441 of via PenO@breederzorg.nl. 

 


