
 

VACATURE:  
Opleidingsplaats tot transmuraal 
kinderverpleegkundige  
 
 
 
 
 
 
 
Durf jij de uitdaging aan te gaan?  
Het Medisch Spectrum Twente en KinderThuisZorg-Nederland gaan samen verder werken 
aan de verbetering van ketenzorg voor zieke kinderen in Oost-Nederland. Vanaf november 
2021 bieden wij twee unieke opleidingsplaatsen aan tot kinderverpleegkundige met een 
transmurale leerroute. Je wordt opgeleid binnen twee werkvelden waarbij zich zieke 
kinderen bevinden.  
 
Gedurende de opleiding tot kinderverpleegkundige word je evenredig opgeleid in zowel de 
intramurale als extramurale setting; in het Medisch Spectrum Twente en in één van de 
kinderwijkteams van KinderThuisZorg rondom Enschede. Voorafgaand aan de opleiding 
vindt er een voorwerkperiode van acht maanden plaats. Je wordt in beide werkvelden 
ingewerkt, zodat je jouw nieuwe werkomgevingen kunt gaan verkennen. Het theoretische 
deel van de opleiding volg je bij CIVO Zorgopleiders in Hengelo.  
 
Maak kennis met het Medisch Spectrum Twente en KinderThuisZorg-
Nederland: 
 

Medisch Spectrum Twente 

 
 

KinderThuisZorg-Nederland 
 
 
 
 
 

Medisch Spectrum Twente is één van de 
grootste topklinische ziekenhuizen in 
Nederland. Samen met 3.500 collega’s 
waaronder 235 medisch specialisten, werken 
we vóór en mét patiënten in een gastvrije 
hoogwaardige en veilige omgeving vanuit onze 

KinderThuisZorg biedt 
kinderverpleegkundige zorg, buiten het 
ziekenhuis, aan kinderen in heel 
Nederland. Met elkaar voelen we ons 
er verantwoordelijk voor om al deze 
kinderen te verzekeren van de 

Wil jij een van de eerste transmurale kinderverpleegkundigen van Nederland worden en 
voel jij je geroepen om de bruggenbouwer te worden tussen zorg voor zieke kinderen in 
eigen omgeving en in het ziekenhuis? Solliciteer dan naar de opleidingsplaats tot 
kinderverpleegkundige met een transmurale leerroute. 



 

kernwaarden passie, aandacht en daadkracht. 
Voor bijna alle medische behandelingen kan 
men bij ons terecht. 
 
Het Vrouw Kind Centrum 
Binnen MST is het Vrouw Kind Centrum (VKC) 
gevestigd, met de volgende specialismen: 
Gynaecologie, Verloskunde en 
Kindergeneeskunde. Binnen deze specialismen 
hebben we topklinische aandachtsgebieden 
zoals Post-IC zorg op de neonatologie en 
oncologische zorg voor kinderen in 
samenwerking met het Princes Maxima 
Centrum. Het VKC is continu in beweging, 
waarbij ontwikkelingsgerichte zorg in elke 
handeling centraal staat. 
Er wordt intensief samengewerkt aan 
gezinsgerichte zorg en innovaties zoals 
sondevoeding thuis, Algo screening, 
transmurale opleiden en bevallen in bad. 
Binnen het VKC werken kinder-, obstetrie- en 
neonatologieverpleegkundigen samen aan 
zorg voor moeder en kind. De komende jaren 
zal deze samenwerking verder intensiveren. 
 

allerbeste kwaliteit van zorg. Dat 
begint met dat zij zorg krijgen op 
precies die plek waar ze zich op hun 
gemak voelen en waar ze zo goed 
mogelijk kind kunnen zijn.   
 
KinderThuisZorg is een werkgever die 
haar medewerkers hoog in het 
vaandel heeft staan. Wij bieden je 
volop kansen om je verder te 
ontwikkelen in je vak als 
kinderverpleegkundige. Bij 
KinderThuisZorg ben je namelijk niet 
zomaar een kinderverpleegkundige. 
Natuurlijk is het uitvoeren van de 
medische handelingen belangrijk 
maar juist de inzet van de 
kinderverpleegkundige expertise is 
voor ons ook van essentieel belang. 
Hierdoor kijk je verder dan alleen de 
medische situatie en zie je het kind in 
zijn geheel en is er oog voor de 
gevolgen van de medische situatie op 
de ontwikkeling, de sociale situatie en 
de veiligheid van het kind. 

 
Wat we vragen van jou….  
 
Ben jij… 
... een afgestudeerde verpleegkundige met hbo werk- en denkniveau? Een bruggenbouwer 
en pionier? Heb jij de durf om aan de slag te gaan als transmurale kinderverpleegkundige 
in opleiding in Enschede en omstreken? In staat om kritisch naar jezelf te kijken door middel 
van zelfreflectie? Daarbij minimaal 32 uur per week flexibel inzetbaar? Flexibele 
toekomstmogelijkheden waarbij je ingezet wordt in beide settingen? 
 
Heb jij… 
… minimaal een jaar werkervaring als verpleegkundige? Een proactieve houding en een 
helikopterview? Affiniteit met kinderen, het ontwikkelen van nieuwe netwerken en 
verbeteren van ketenzorg? Kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken met een 
flexibele instelling, durf en lef? De beschikking over een rijbewijs en (eigen) auto? 
 
Kun jij… 
… kindgericht werken en samen de transitie maken tussen meerdere werkvelden? 
 
 



 

Samen met gezinnen werken naar zelfredzaamheid en kinderparticipatie voorop zetten? 
Zelfstandig en in teamverband werken? Meedenken in de ontwikkelingen binnen de 
transmurale kindzorg? Kun jij een slag slaan als bruggenbouwer tussen de intramurale en 
extramurale setting? 
 
 
 
 
 
 

Extra informatie 
 
Arbeidsovereenkomst: Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de 
duur van de opleiding. Na afronding van de opleiding tot kinderverpleegkundige is er 
uitzicht op een (transmuraal) vast dienstverband. Er zijn twee opleidingsplekken 
beschikbaar en je komt in dienst bij KinderThuisZorg-Nederland of het Medisch Spectrum 
Twente. 
Ingangsdatum: 1 maart 2021 
Arbeidstijd: minimaal 32 uur per week 
Salaris: Conform cao VVT of cao Ziekenhuis 
Inlichtingen:  
Lisa van Marle of Elles Vreuls, KinderThuisZorg-Nederland , tel: 088 0200 700 
Martijn Kusters, Medisch Spectrum Twente, tel: 06-11703746 
 
Wij zien jouw cv en motivatie graag voor 6 januari 2021 tegemoet via: 
organisatie@kinderthuiszorg.nl.  
De gesprekken zullen plaats vinden op maandag 11 januari en dinsdag 12 januari. 
 
 
 

Herken jij jezelf in de punten? 
Dan ben jij de verpleegkundige die wij zoeken en nodigen wij je uit om te solliciteren naar 
deze leuke en uitdagende opleidingsplaats! 


