
 

 

Stichting Schutse Zorg Tholen is een kleine, innoverende en ondernemende organisatie op 
het eiland Tholen. In samenwerking met betrokken vrijwilligers en de gemeenschap levert  
 
Schutse Zorg Tholen liefdevolle zorg en ondersteuning vanuit een protestants-christelijke 
identiteit en een gezamenlijke zorgvisie: zorg vanuit het hart. 
 
Over Schutse Zorg Tholen 
 
Schutse Zorg Tholen is een maatschappelijke onderneming die een gevarieerd pakket aan zorg- en 
dienstverlening biedt in de gemeente Tholen. Binnen Schutse Zorg Tholen spannen zo ‘n 360 
medewerkers, 140 vrijwilligers en veel betrokken familieleden zich in om waardegedreven zorg te 
bieden aan kwetsbare ouderen. Het uitgangspunt van zorg is dat de zorg- en dienstverlening aansluit 
bij de wensen en de behoeften van de cliënten en voor cliënten vertrouwd en eigen aanvoelt.  
 
Je werkplek is te vinden op de hoofdlocatie van Schutse Zorg Tholen in Sint-Annaland. Vanuit deze 
uitvalsbasis ben je eveneens betrokken bij de semimurale locatie ‘Scheldeoord’ in Stavenisse, 
servicecentrum Elenahof in Stavenisse, Vestehof in Tholen en de dagbestedingslocaties ‘An de Koaie’ 
in Sint-Annaland en de zorgboerderij ‘An de Diek’ in Sint Maartensdijk. Schutse Zorg Tholen biedt 
cliënten thuis naast (digitale) zorg en ondersteuning ook services als tafeltje dekje en zorgalarmering. 
 
Wat ga je doen? 
 
Je onderhoudt contacten met scholen over het aanbod en plaatsingen van leerlingen en stagiaires 
die een opleiding volgen en coördineert de leerplekken. In samenwerking met de teamleiders stem je 
af welke leerplek binnen de organisatie passend is.  
 
Je coacht en ondersteunt werkbegeleiders bij het begeleiden van leerlingen en stagiaires in hun 
leerproces en het bereiken van hun leerdoelen. Je voert voortgangsgesprekken en bewaakt en 
evalueert opleidingstrajecten. Je coördineert scholing en coaching om medewerkers bevoegd en 
bekwaam te maken en te houden zodat er optimale kwaliteitszorg geleverd wordt aan onze cliënten.  
 
Je ontwikkelt en actualiseert het opleidingsbeleid en daar bijhorende protocollen. Daarnaast lever je 
een actieve bijdrage aan de opleidingskalender en initieer je projecten met betrekking tot opleiden 
en ontwikkelen. Je haakt aan bij samenwerkingspartners en regionale partijen om ontwikkelingen bij 
te houden en zoekt verbinding met andere organisaties om leren buiten de muren van Schutse Zorg 
Tholen mogelijk te maken. 
 
 
 
 

 Praktijkopleider 

(16-20 uur) 

 

 



Wat verwachten we van je? 
 

➢ Je draagt bij aan de uitvoering van het opleidingsbeleid, en levert input voor de vormgeving 
en ontwikkeling daarvan 

➢ Je biedt ondersteuning bij het opzetten van het (meerjaren)opleidingsplan 
➢ Je participeert in opleidingsvraagstukken en bewaakt en optimaliseert het leerklimaat in 

teams 
➢ Je organiseert en coördineert scholing op het gebied van verpleegtechnische handelingen en 

andere actuele onderwerpen binnen de zorg 
➢ Je bent medeverantwoordelijk voor de toetsing van verpleegtechnische handelingen voor 

medewerkers 
➢ Je bent het eerste aanspreekpunt voor werkbegeleiders en ondersteunt bij knelpunten en 

vragen 
➢ Je bent (mede) verantwoordelijk voor het aanvragen en beheren van subsidies 
➢ Je beheert het V&VN portaal en onderhoudt contacten met deze organisatie 
➢ Je onderhoudt contacten met externe partijen, zoals scholen, opleidingsinstituten en 

kenniscentra.  
 
Wie ben jij? 
 

➢ Je beschikt over HBO denk- en werkniveau en je hebt kennis en/of ervaring van projectmatig 
werken 

➢ Je bent bevoegd/bekwaam om leerlingen tot en met niveau HBO-V te begeleiden en af te 
toetsen 

➢ Aanvulling met praktijkopleiding is een pré 
➢ Door jouw uitstekende communicatieve vaardigheden, ben je een netwerker die zowel in- als 

extern draagvlak weet te creëren.  
➢ Je bent organisatorisch sterk met een duidelijke helicopterview 
➢ Je weet vanuit verbinding mensen mee te nemen en te coachen naar een vakbekwame 

zorgprofessional.  
➢ Een positief christelijke levensovertuiging 

 
Wat bieden wij? 
 
Een uitdagende functie voor 20 uur waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In eerste instantie voor 

de duur van een jaar met de intentie om bij goed functioneren dit daarna om te zetten in een vast 

contract. Salaris conform CAO VVT. 

Deze vacature is zowel intern als extern opgesteld.  

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en herken je jezelf in het profiel? Stuur je sollicitatiebrief met 

CV uiterlijk 8 januari 2023 naar vacature@schutsezorgtholen.nl ter attentie van mw. K. Voshol. We zien je sollicitatie graag 

tegemoet. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Jan Aarnoudse, (Manager Extramuraal) 

06-33160979. De eerste gesprekken vinden (onder voorbehoud) plaats op donderdag 12 januari 2023. 
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