STAGIAIR ONDERWIJSKUNDE/OPLEIDINGSKUNDE
Stagegegevens





Functie: stagiair Onderwijskunde/Opleidingskunde
Opleidingsniveau: HBO/WO
Locatie: Rotterdam
Stageduur: conform opleiding

Maasstad Ziekenhuis
Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is stevig verbonden met de omgeving.
De sfeer in het Maasstad Ziekenhuis is 'echt Rotterdams'. Medewerkers communiceren informeel en op directe wijze.
Als Topklinisch Opleidingsziekenhuis biedt het Maasstad Ziekenhuis uitstekende mogelijkheden voor
beroepsleidingen in uiteenlopende richtingen. Het ziekenhuis biedt werkervaringsplaatsen aan studenten van
opleidingen geneeskunde, verpleegkunde en aan studenten van paramedische en bedrijfsmatige opleidingen. Het
Maasstad Ziekenhuis biedt een stimulerende en veelzijdige werk- en leeromgeving met gerichte opleidingen,
praktijkmogelijkheden en faciliteiten en een open atmosfeer tussen opleider en student.

Maasstad Academie
Het onderwijs en onderzoek binnen het Maasstad Ziekenhuis wordt georganiseerd binnen de
Maasstad Academie.
Ons uitgangspunt is dat door leren en ontwikkelen geïntegreerd aan te pakken, dwarsverbanden
ontstaan tussen verschillende disciplines. Dat stelt ons in staat om het maximale te halen uit
deskundigheden, voorzieningen, ideeën en informatie, waarbij we ook van elkaar kunnen leren.

Stageopdracht
Binnen de Maasstad Academie hebben we verschillende stage-opdrachten, afhankelijk van je interesse en opleiding.
Hierbij kun je denken aan:
 het ontwikkelen van e-learning/blended learning;
 het ontwikkelen van een evaluatiesystematiek voor ons leeraanbod;
 het ontwikkelen van passende leeroplossingen voor het aantonen van bekwaamheid in beroepskritische
handelingen.

Wat vragen wij van jou?






Meedenken in oplossingen
Een actieve en open communicatie
Een volwassen houding
Inzet, enthousiasme, betrokkenheid en flexibiliteit
Netjes, beleefd en gastvrij

Wat bieden wij jou?





Een goede plek voor ontwikkeling in een topklinisch ziekenhuis
Samenwerking met een enthousiast team
Genoeg ruimte voor eigen inbreng
Professionele begeleiding tijdens je stage

Meer weten?
Wil je meer weten over deze stageplaats? Neem dan contact op met Martje Langbroek, opleidingsfunctionaris bij de
Maasstad Academie via mail langbroekM@maasstadziekenhuis.nl of telefoon 010-291 3528

Solliciteren?
Je sollicitatie met motivatie en cv kun je mailen aan stagebureau@maasstadziekenhuis.nl
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