Vacature beoordelaar toets counselingsvaardigheden
Ben jij communicatief vaardig en wil jij graag aan de slag als beoordelaar binnen de prenatale
screening? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor de invoering van een nieuwe toets counselingsvaardigheden zijn we per januari 2019 op zoek naar
meerdere communicatief vaardige, verantwoordelijke en kritische beoordelaars. Je werkt hoofdzakelijk
vanuit huis, waarbij je minimaal drie toetsen per week beoordeelt.
Over de toets counselingsvaardigheden
Het voeren van een goed counselingsgesprek over prenatale screening naar down-, edwards- en
patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek, vraagt om specifieke vaardigheden van de
counselors. Om inhoudelijk meer inzicht te krijgen en de vaardigheden te verbeteren, maken alle
counselors prenatale screening vanaf 2019 de toets counselingsvaardigheden met TrainTool.
Deze tool is te gebruiken op elk gewenst moment van de dag en op locatie. Met deze nieuwe toets laat
de counselor zien welke vaardigheden hij/zij beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te
reageren op korte videofragmenten, waarbij de counselor zijn/haar eigen reactie filmt.
De functie in het kort
Je beoordeelt de 11 korte video’s die worden ingestuurd door de counselors. Je beoordeelt de counselor
door haar/hem te scoren op bepaalde competenties en door uitgebreide schriftelijke feedback te geven.
De competenties zijn van te voren vastgesteld en vormen het kader van jouw beoordeling. De
counselors kunnen met jouw geschreven feedback inclusief verbetertips aan de slag in de dagelijkse
praktijk.
Jouw profiel










Je hebt minimaal een HBO denk- en werkniveau;
Het is een pré als je over inhoudelijke, up-to-date kennis van prenatale screening op down-,
edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek beschikt;
Je hebt de meest recente versie van de DIN (Digitale Individuele Nascholing prenatale
screening) gevolgd;
Het is een pré als je over up-to-date kennis van counselingsvaardigheden beschikt;
Het is een pré als je ervaring hebt met training, coaching en het geven van feedback;
Je bent communicatief vaardig en schrijft in correct en foutloos Nederlands;
Je bent verantwoordelijk en kritisch;
Je bent flexibel in het aantal uren dat je per week werkt en beschikbaar om minimaal 3
toetsen (ongeveer 4 á 5 uur) per week te beoordelen;
Je bent bereid om periodiek (ongeveer 1 keer per kwartaal) naar de omgeving Utrecht te
reizen voor afstemming tussen de verschillende beoordelaars.

Wat bieden we jou?
Je kan je werkzaamheden vanuit huis doen en zelf indelen. Daarbij kan je rekenen op goede begeleiding
en veel verantwoordelijkheid, zodat je jezelf kunt ontwikkelen als beoordelaar en ervaring kunt opdoen
in dit vakgebied. Je salaris is vastgesteld op €125,- per toets inclusief BTW1 . Deze vergoeding wordt
tevens aangehouden voor de periodieke bijeenkomsten.
Interesse?
Als deze functie je aanspreekt en je herkent jezelf in het omschreven profiel, ontvangen we graag vóór 1
december 2018 je reactie. Graag expliciet vermelden of je al ZZP’er bent. Mail je CV en een korte
motivatie naar i.vanleeuwen@clbps.nl. Daar kan je ook terecht voor eventuele aanvullende vragen.
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Het exacte bedrag en de wijze van vergoeding is afhankelijk van de nog nader af te spreken aanstellingsvorm.

