
 

 

Breederode Hogeschool is voor uitbreiding van het team per 1 september 2020 op zoek naar een: 

 

Docent voor de Opleiding Researchverpleegkundige / Clinical Research 
Coördinator (RVK) 

 

Functie 
Wegens groot succes van de RVK opleiding en de RM (research medewerker) in company-
trajecten zoeken wij collega’s (gast) docenten die eén of meerdere inspirerende lessen kunnen 
verzorgen aan onze researchopleidingen, voor de volgende thema’s: 

1. Opzetten administratie klinisch wetenschappelijk onderzoek 

2. METC toetsingsprocedure 

3. Statistiek 

4. Epidemiologie 

5. Proefpersoneninformatie en informed consent 

6. Schrijven van een onderzoeksplan 

7. Projectmanagement 

 

Wat vragen wij van jou? 

1. Een zelfstandige uitvoering van de functie waarbij je nauw contact houdt met programmaleider en 

docenten. 

 

Wat biedt Breederode Hogeschool? 

1.  Deelname in een professional team met leuke collega’s. 

2. Een goede vergoeding per les en reiskosten. 

3. Toegang tot onze digitale leeromgeving. 

  

Breederode Hogeschool biedt een brede keuze aan scholing in zorg & welzijn als vervolg op je mbo 
of hbo; van opleiding tot kortlopende cursus. 
Studeer je bij Breederode Hogeschool, dan ben je er zeker van dat je een waardevolle bijdrage levert 
binnen de gezondheidszorg van nu en in de toekomst. 
Breederode Hogeschool staat in nauw contact met brancheverenigingen, vakgroepen, universiteiten, 
werkgevers, zorgverzekeraars en andere partners binnen de zorg. Je krijgt bij ons les van bevlogen en 
zeer professionele docenten, werkzaam in de praktijk. Daarom is de scholing die je volgt altijd up-to-
date en afgestemd op wat de praktijk van je vraagt. 
Uiteraard voldoet onze scholing aan alle wettelijke eisen en kwalificaties en bieden wij deze 
geaccrediteerde scholing aan, zowel individueel als incompany. 
Je kunt ons onderwijs volgen op diverse plaatsen door heel Nederland.  

Ben je geïnteresseerd?  

Mail dan uiterlijk 30 juni 2020 je cv en motivatie naar info@breederode.nl.  

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de programmaleider Cecilia Huisman : 

chuisman@breederode.nl  

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

mailto:chuisman@breederode.nl



