Docent voor de opleiding Tandartsassistent (0,9-1,0 fte)
College en afdeling
Het Gezondheidszorg College verzorgt opleidingen in de richtingen verpleging, maatschappelijke
zorg, laboratorium onderwijs en assistenten gezondheidszorg. Studenten kunnen de
beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg volgen. Ons brede aanbod van gezondheidszorg
opleidingen en de intensieve samenwerking met het beroepenveld biedt voor studenten en
beroepsbeoefenaars veel mogelijkheden. We zijn een dynamische organisatie waarin
professionalisering van medewerkers centraal staat. De afdeling Assistenten in de gezondheidszorg
omvat drie opleidingen: tandartsassistent, apothekersassistent en doktersassistent. De vacature staat
open voor de opleiding tandartsassistent.
Functiebeschrijving
Als docent bij ROC Midden Nederland ben je een talentvolle, motiverende docent voor leerlingen en
een waardevolle collega binnen je team. In jouw functie ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van
inspirerende en uitdagende lessen tandheelkundige zorg binnen alle leerjaren van de opleiding. Als
docent weet je studenten te prikkelen en bereid je ze voor op de praktijk. Je werkt binnen een team van
ongeveer 15 collega’s en je draagt actief bij aan de teamontwikkeling. Je ontwikkelt nieuwe lesplannen,
beoordeelt examens, begeleidt bij projecten en examenopdrachten en handelt voorkomende
administratieve werkzaamheden af. Tot slot is het mogelijk dat je een taak van loopbaanbegeleider
vervult. Hierbij begeleid en coach je leerlingen.
Wij vragen











Je bent tandarts of mondhygiënist
Je hebt ervaring van de praktijk die voor tandartsassistenten actueel en relevant is
Je hebt kennis van tandheelkundige zorg, orthodontie en chirurgie in de tandheelkunde
Je hebt ervaring als instructeur of als docent binnen het MBO, je beschikt over een
lesbevoegdheid of je bent bereid om hiervoor aanvullende scholing te volgen
Je bent in staat de verbinding te leggen tussen jouw vakgebied en de context van de
beroepen waarvoor je onze studenten opleidt;
Je vindt het leuk om te werken met leerlingen in de leeftijdscategorie van 16-25 jaar en weet
hen op enthousiaste, oprechte wijze te motiveren en stimuleren het beste uit zichzelf en hun
studie te halen;
Je bent gericht op samenwerking, flexibel, zelfstandig en proactief;
Je bent beschikbaar vanaf 1 november 2019 of zo spoedig mogelijk daarna;
Je mag ook solliciteren op een gedeelte van deze baan, maar minimaal voor 0,4 fte.

Wij bieden
Wij bieden onze nieuwe docent een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast
dienstverband voor 0,9 – 1,0 FTE, met een proefperiode van een maand. Het salaris bedraagt
afhankelijk van kennis en ervaring minimaal € 2820 en maximaal €4218,- bij een volledige aanstelling
(schaal LB CAO MBO).
Daarnaast kennen wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vakantietoeslag van 8%,
een eindejaarsuitkering (volledige 13e maand), een reiskostenregeling en aantrekkelijke
ontwikkelmogelijkheden.

Contact en informatie
Heb je nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met Peer van Putten, afdelingsmanager
van de afdeling Assistenten in de gezondheidszorg, via het e-mailadres p.vanputten@rocmn.nl of via
telefoonnummer 06-24826955.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen wel.
Reacties naar
Je reactie kun je, onder vermelding van vacaturenummer O624 mailen naar Peer van Putten,
afdelingsmanager van de afdeling Assistenten in de gezondheidszorg, via het e-mailadres
p.vanputten@rocmn.nl.
Sluitingsdatum
Je kunt reageren tot 16 september 2019

