
 
INSPIRERENDE ONTWERPER VOOR  

EEN NIEUW LEERTRAJECT IN DE AMBULANCEZORG 

 

Zoek jij een uitdaging binnen het onderwijs van de ambulancesector? Wil je die uitdaging 

aangaan vanuit een dynamische organisatie die tot doelstelling heeft gevarieerde 

scholing te laten resulteren in goede patiëntenzorg? Wellicht is deze vacature dan iets 

voor jou! 

 

De Academie voor Ambulancezorg is hét landelijke opleidingscentrum voor beginnende 

én ervaren professionals in de ambulancezorg. We verzorgen kwalitatief hoogwaardige 

opleidingen, specialisaties en bij- en nascholingen voor ambulanceverpleegkundigen, -

chauffeurs en verpleegkundig meldkamercentralisten. Ook bieden we 

opleidingsproducten aan voor zorgambulancebegeleiders, medisch managers 

ambulancezorg en praktijkbegeleiders 

Wij streven naar een veilige en didactisch verantwoorde leeromgeving voor onze 

cursisten. Tevens gebruiken we daarbij waarheidsgetrouwe simulatieruimten. De 

onderwijsactiviteiten van de Academie voor Ambulancezorg worden georganiseerd in of 

vanuit Harderwijk. 

Meer informatie vind je op onze website www.academievoorambulancezorg.nl. 

 
De uitdaging 

Je kerntaak is het ontwerpen en implementeren van een innovatief onderwijsproduct 

vanuit onze recent ge-update visie: een nieuwe opleiding. In de sector is deze nieuwe 

opleiding meer bekend als de ‘Lange Tranche’. Het vormt je van basisverpleegkundige tot 

ambulanceverpleegkundige. Dit in tegenstelling tot de opleiding die al een tijd een succes 

is: van gespecialiseerd verpleegkundige tot ambulanceverpleegkundige.   

Van de ontwikkeling van het curriculum, via de keuze van actieve leerstrategieën tot en 

met de invulling van lesplannen. Natuurlijk werk je hier niet alleen aan: je werkt nauw 

samen met een enthousiast team van andere onderwijskundigen, projectleider, docenten 

en instructeurs.  

 

Belangrijke werkzaamheden: 

 Ontwikkelen van het macro-ontwerp van de Lange Tranche Opleiding 

 In overleg keuzen maken voor actieve leerstrategieën  

 Ontwikkelen van de invulling van lesdagen (meso-ontwerp) 

 Mee-ontwikkelen van de lesplannen (micro-ontwerp) 

 Coachen van docenten en instructeurs m.b.t. deze opleiding 

 

Functie-eisen 

 in het bezit van een afgeronde Masteropleiding Onderwijskunde; 

 bij voorkeur affiniteit met de gezondheidszorg of nog specifieker de ambulancezorg; 

 bij voorkeur werkervaring in een soortgelijke functie. 

 

Gevraagde kernwaarden 

 Verbindend 

 Vernieuwend 

 Verbeterend 

 

Honorering 

Een passend salaris conform de CAO Ziekenhuizen met goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een eindejaarsuitkering, pensioenvoorziening, 

collectieve ziektekostenregeling en fitnessregeling. Een goede werkplek, een leuk team 

en een optimaal onderwijskundig milieu.  



 
Aanvullende informatie 

We zoeken een onderwijskundige die we kunnen inzetten op basis van een dienstverband 

tussen de 32 – 36 uur per week. De functie is in principe beschikbaar voor de duur van 

het project (jaar). 

 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met de heer A. (Albert) van Eldik, 

Projectleider (via 0651813931) of de heer R.J. (Ron) Brendel, Manager Opleidingen (via 

0620603408). 

 

Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kun je, voor 1 december 2018, mailen naar 

mevrouw N. (Natasja) Meijer, Hoofd P&O (n.meijer@academievoorambulancezorg.nl).  
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