
Coördinator  
Academie

TZA DRENTHE-GRONINGEN ZOEKT:

SKILLS

Kennis en/of affiniteit van  
leren en het ontwikkelen van 
leerinterventies

Goede kennis van zorg- 
technologie en e-health 

Nieuwsgierig naar  
vernieuwende leervormen

Ervaring in onderwijs en/of  
zorg en met integratie van  
zorgtechnologie in het  
onder -wijs en/of zorg

Goede presentatie - 
vaardigheden (live/online) 

S O L L I C I T E R E N  O F  M E E R  W E T E N ?

W W W.T Z A - D R E N T H E . N U

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Rogier Hulsebosch of Vera Bijvang, gezamenlijke 
trekkers van dit initiatief vanuit de TZA Drenthe en TZA Groningen. Het snelst bereikbaar via onze gezamenlijke 
Officemanager Bernice Keijzer, b.keijzer@tza-drenthe.nu 
Direct solliciteren? Stuur je CV en motivatie aan info@tza-drenthe.nu.

16 - 24 uur

jaarcontract

KENMERKEN  
VAN DE FUNCTIE
Samenwerken met collega’s in een klein, 
flexibel en innovatief team

Nauwe contacten met MBO onderwijs 
(ROC), HBO onderwijs, practoraten en 
lectoraten

Inspirerend werkveld op snijvlak van 
onderwijs en zorg, met innovatief sausje 
op gebied van zorgtechnologie

Samenwerken met partners binnen de 
TZA (Drenthe en andere regio’s)

Je legt verbinding en zoekt samenwerking 
 tussen het onderwijs, onderzoek en de 
praktijk

Als verbinder, samen met het onderwijs, 
lever je een bijdrage aan de  
(door-)ontwikkeling van leerinterventies

Verbinder - Je legt sterke  
verbindingen aan in het  
bestaande TZA netwerk, en 
breidt deze uit.

Ondernemer - Je ziet kansen 
en zet deze om in een nieuwe 
vormen van samenwerking  
op het terrein van leren en 
ontwikkelen.

Ontwikkelaar - Je werkt aan 
de verbetering en dooront-
wikkeling van leerinterventies, 
samen met het onderwijs.  
Je toont creativiteit in het 
bedenken van innovatieve 
alternatieve (werk)vormen. 

Zelfstandige - Je beweegt je 
eenvoudig binnen het net-
werk, komt met eigen voor-
stellen en maakt een succes 
van je opdracht. 

COMPETENTIES

OPLEIDINGS- 
NIVEAU
Minimaal HBO

Werkervaring minimaal 5 jaar

STANDPLAATS

Regio Drenthe en Groningen

Tot reizen bereid, vooral in de 
noordelijke regio

 nieuwe functie

 salarisindicatie (3k - 4k) 1fte


