
 

 

  

Praktijkopleider Verpleegkunde 
28 uur  

Ben jij verpleegkundige met ruime ervaring als Praktijkopleider? Zoek je een nieuwe uitdaging?  
  
Als Praktijkopleider verpleegkunde bij Het Spectrum, ondersteun en begeleid je leerlingen (helpenden, 
Verzorgenden IG en verpleegkundige), stagiairs (gezondheidszorg) en werkbegeleiders.  
De werkbegeleiders begeleiden dagelijks de leerlingen en stagiairs. Samen met hen zorg je voor de meest 
optimale aansluiting tussen theorie en praktijk. Je bewaakt individuele leerroutes, je beoordeelt het 
functioneren in de praktijk en je bewaakt de voortgang van het leerproces. Daarnaast toets je de 
bekwaamheden en geef je hierin ook scholing. Je neemt praktijkexamens af en je hebt regelmatig contact 
met scholen, werkbegeleiders en leidinggevenden.  

Je bent onderdeel van het team opleiden, dat bestaat uit een adviseur opleidingen, zes andere 
praktijkopleiders en een administratief ondersteuner. Je hebt een collegiale en flexibele instelling, je 
beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en je hebt tact en inlevingsvermogen om 
leerlingen en stagiairs positief te stimuleren in hun ontwikkeling.  
Om jouw vakkennis op peil te houden, volg je de ontwikkelen in jouw vakgebied op de voet. Je houdt van 
zelfstandig werken, maar ook van goede samenwerking. Je stemt uiteraard zaken af met de andere 
praktijkopleiders en de adviseur opleidingen en legt verbinding tussen theorie en praktijk.  
 
Wat verwachten wij van jou 
• Het diploma Verpleegkunde MBO-4 (BIG-geregistreerd)  
• Het diploma Praktijkopleider is een pré 
• Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als verpleegkundige en ruime ervaring in het begeleiden 

van studenten  
• Je bent bereid de opleiding praktijkopleider te gaan volgen 

 
Wat kun je van ons verwachten 
• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 45) tussen de € 2.419 en € 3.264 bruto per maand op basis 

van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 
• Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband. 
 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te leveren. De 
aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure 
 
Ben je geïnteresseerd 
Bel voor meer informatie met Praktijkopleider Jannie van Driel  078 617 23 33 of mail naar 
j.v.driel@hetspectrum.nl. Solliciteer vóór 17 augustus via het online sollicitatieformulier op 
www.werkenbijhetspectrum.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 25 augustus. 
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