
    

 

 

Staffunctionaris onderwijs (SO) 

Meldkamer Arnhem Nijmegen (MAN) 
21,6 uur per week (60%); Arnhem 

 

Ben jij die ervaren verpleegkundig centralist met ambitie die toe is aan een extra uitdaging en graag 

anderen het vak wil leren? Solliciteer dan op deze mooie combinatie functie binnen onze dynamische 

werkomgeving. 

 

De SO AHV-taak wordt uitgevoerd binnen het SV GM&GZ (Samenwerkingsverband Gelderland-Midden en 
Gelderland-Zuid). Deze taak voer je uit naast je functie als verpleegkundig centralist.  
De beoogde startdatum is 2 april 2020. 

Wat ga je voor ons doen? 

De SO richt zich in zijn werkzaamheden op drie pijlers:  
» Ondersteuning werkzaamheden manager onderwijs: Je inventariseert de scholingsbehoefte en 

ondersteunt bij het opstellen van lesplannen. 

» Coaching en (vaardigheids-)training: Je ondersteunt de instructeurs bij het geven van onderwijs en 

medewerkers die opleidingen volgen. Je geeft ‘Support on the Job’ en feedback op zowel inhoudelijke 

als communicatieve vaardigheden (bejegening). Je brengt vaardigheden bij die je hebt opgedaan op 

basis van regionale scholing en ervaring in de praktijk. Hiermee worden best practices geborgd binnen 

het onderwijstraject. Tevens lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en evaluatie van trainingen. 

» Inwerken nieuwe collega’s: Je begeleidt collega’s bij het inwerkproces en adviseert de manager 

onderwijs bij het beoordelen van bekwaamheid.  

Je profiel: 

» Je beschikt over aantoonbare didactische competenties of bent bereid op termijn een didactische 

opleiding te volgen; denk daarbij aan docent zorg en welzijn of opleidingskundige. 

» Je beschikt over uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden. 

» Je hebt aantoonbaar affiniteit met het onderwijs. 

» Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als verpleegkundig centralist. 

» Je bent een teamplayer met coachende vaardigheden. 

» Bij voorkeur heb je een dienstverband van minimaal 80%. 

» Je werkt 32 tot 36 uur, waarvan 21,6 uur als Staffunctionaris onderwijs.  

» Je werkt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’. 

» Je bent bereid een rol of taak in de crisisorganisatie te vervullen. 

Wat hebben Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden en Gelderland Zuid te bieden? 

We bieden jou, naast je functie als verpleegkundig centralist een tweede aanstelling als staffunctionaris 

onderwijs. In afwachting van de invoering van een landelijk functiewaarderingssysteem in de loop van 2020, 

krijg je een voorlopige inschaling. Aan deze tijdelijke situatie kunnen geen permanente rechten worden 

ontleend. 

 



    

 

 

Meer informatie en belangstelling 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Reggie Diets, manager onderwijs AGM, 

te bereiken via telefoonnummer: 088-355 5071 of Marco Pfeijffer, manager onderwijs AGZ, te bereiken via 

telefoonnummer: 06-30 37 93 57. Een antecedentenonderzoek door de politie is voorwaarde voor het 

dienstverband en maakt dus onderdeel uit van de procedure. 

 

Als je belangstelling hebt voor deze functie solliciteer dan vóór 17 februari 2020 door een mail te sturen naar 

óf Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, pzsollicitatie@vrgz.nl - en vermeld daarbij in de onderwerpregel VR 05-

20 en je naam -  óf via VGGM: www.vggm.nl/vacatures. 
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