
 
 

 

Het METS Center is een kennis-, advies- en opleidingscentrum voor partners binnen de acute 

zorgketen. Wij zijn specialist in het geïntegreerd trainen van kennis, inzicht, vaardigheden en 

professionele attitude in een realistische omgeving. 

De kracht van het METS Center ligt in de mogelijkheid om praktijksituaties zo realistisch mogelijk na 

te bootsen in verschillende simulatieruimten. Door in deze veilige leeromgeving te trainen willen wij 

een bijdrage leveren aan het bevorderen van de patiëntveiligheid in de hele keten van acute en niet-

acute zorg. 

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega 
 

Docent 1e niveau Aandachtsgebied Meldkameropleidingen 
Voor 32 - 36 uur per week 

 
Functie-inhoud 
De docent ontwikkelt leerstof, organiseert scholingsactiviteiten en geeft les binnen de landelijke 

opleiding tot Verpleegkundig Meldkamercentralist en andere externe klanten met een 

opleidingsvraag op het gebied van telefonische triage. De belangrijkste werkzaamheden zijn: 

 

 Het ontwikkelen van leerstof en toetsen 

 Het verzorgen van theoretisch- en vaardigheidsonderwijs 

 Het verzorgen van simulatieonderwijs 

 Het evalueren van de lesinhoud en het bijstellen ervan 

 Het aandragen van ideeën en voorstellen ten aanzien van kwaliteit- en efficiencyverbetering 

binnen de afdeling 

 Het deelnemen en leveren van een bijdrage aan diverse werk- en projectgroepen 

 

Functie-eisen 
 Verpleegkundige met een gespecialiseerde vervolgopleiding (IC, CCU, SEH, anesthesie, 

VCMKA of Ambulanceverpleegkundige) en ervaring als verpleegkundig meldkamercentralist 

 Bij voorkeur een docentenopleiding op HBO-niveau 

 relevante werkervaring in soortgelijke werkzaamheden 

 ervaring in het ontwikkelen van lesplannen en het organiseren en uitvoeren van 

scholingsactiviteiten 

 ervaring met automatiseringsprogramma’s als Word, Excel en Powerpoint 

 
Eigenschappen 

 communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk 

 enthousiast, flexibel en pragmatisch aangelegd 

 een klantgerichte houding 

 resultaatgericht 



 een positieve attitude (en draagt dit ook uit) 

 voortijdig knelpunten signaleren en naar oplossingen zoeken 

 stressbestendig en beheersing van conflicthantering 

 bereidheid tot het investeren in eigen ontwikkeling 

 

Honorering 
Conform de CAO. Afhankelijk van ervaring, in overleg vast te stellen, met als functionele eindschaal 
10A (max. € 4.349,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). 
 
Aanvullende informatie 
Indien de docent 1e niveau tevens verpleegkundig meldkamercentralist  is, kan hij/zij voor gemiddeld 
25% worden ingezet op de meldkamer. Een assessment en een dagdeel stage lopen maken 
onderdeel uit van de selectieprocedure.  
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ron Brendel, Directeur METS Center, via 
telefoonnummer 030-8501200 of met William Bakker, hoofd Onderwijs, via telefoonnummer  
06-52356134. 
 
Schriftelijke sollicitaties, met motivatie en CV kun je vóór 1 juli 2017 mailen naar p&o@metscenter.nl  
t.a.v. Natasja Meijer, hoofd P&O. 
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